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   واألحكام التعريفات 1

 التعريفات      1-1

 : السياق خالف ذلك املعاني املبينة أدناه مالم يقتض  - أينما وردت في هذه القواعد  -يقصد بالعبارات واملصطلحات التية 

 هي القواعد التنظيمية ملقدمي خدمات املدفوعات.  القواعد:

واحد أو أكثر مع حسابات لدى لدمج وتقديم بيانات حساب املدفوعات  القنوات اإللكترونيةعبر خدمة هي : خدمة معلومات الحساب

املعلومات بأي تقديم  يشمل ذلكو  املدفوعات.املدفوعات التي يمتلكها مستخدم خدمات املدفوعات لدى واحد أو أكثر من مقدمي خدمات 

 : شكل من األشكال التالية

 .األصلي أو بعد املعالجة شكلهافي أن تكون  .أ

 ت   لكترونيةاإل املعلومات شبكة من خالل ةإلكتروني أداةضمن أن تكون  .ب
 
من تعديل وتقديم  خدمات املدفوعاتن مستخدم مك

 .معلومات الحساب بطرق مختلفة

خدمات م  مستخد   لصالح أو  مدفوعات مرتبطة بحسابه،حسابات  يملك  الذي    خدمات املدفوعاتمستخدم  صالح  لأن تكون   .ج

 .ستخدمامل وتعليماتملوافقة  وفًقاشخص آخر  وأي املدفوعات

 .معلومات الحساب ةيقدم خدمالذي املدفوعات  مقدم خدماتهو  :معلومات الحساب مقدم خدمات

املالية الخاصة  القوائمالتي تستخدم إلعداد  ،بطرق أخرى و املخزنة إلكترونًيا أاملستندات واملعلومات األساسية  هي :السجالت املحاسبية

 :، بما في ذلك على سبيل املثال ل الحصروالتحقق منها ومراجعتها بمقدم خدمات املدفوعات

 . الشيكات .أ

 .اإللكترونية حوالتال سجالت .ب

 .الفواتير  .ج

 .العقود .د

املالية التي ل تنعكس في قيود دفتر  القوائمدفتر األستاذ العام والفرعي وقيود دفتر اليومية، وغيرها من التعديالت على  .ه

 .اليومية

 . فصاحاتالتي تدعم مخصصات التكلفة والحسابات والتسويات واإل  بنسخها الورقية واإللكترونية لجداول ا .و

ستضافة ل  ؛املدفوع لهتعاقد مع امل مقدم خدمات املدفوعات مقدمة من قبل مدفوعات هي خدمة :املدفوعاتعمليات  (استقبالاستضافة )

بلتحويل األموال  التي ينتج عنها، املدفوعات  عملياتومعالجة قبول و   .املدفوع لهإلى  خدمات املدفوعاتمقدم  من ق 

 .املدفوعاتمن أجل تقديم خدمات  مقدم خدمات املدفوعاتالشخص الذي يتصرف نيابة عن هو : الوكيل

  املدفوعات أو سحب النقود أو الوصول إلى حساب  املدفوعات عمليات إلنشاءمادية أو إلكترونية أو رقمية  خدمةهي  :البديلة التسليم قنوات

 .املدفوعاتخدمات الخاص بمستخدم 

 .6وفًقا للمادة  املؤسسة لتقديم خدمات الدفوعات ترخيصللحصول على  بطلبقدم تلشخص الذي ينوي أو هو ا :مقدم الطلب

  املدفوعات ألداة    هأو صالحية استخدام  خدمات املدفوعاتالتحقق من هوية مستخدم    ؛قدم خدمات املدفوعاتإجراء يسمح ملهو  :  املصادقة

 . وفًقا لذلك لفظ "املصدق" ويفسر .حددةامل

 .تعني مؤسسة النقد العربي السعودي :املؤسسة

 :  املدفوعات عملياتقيمة الشهري لتوسط امل

لقيمة  املتوسط الشهري  احتساب يتم ؛ مقدم خدمات املدفوعاتشهًرا تقويمًيا على األقل على ترخيص  12في حال مرور مدة  .أ

مقدم  بلاملنفذه من ق   املدفوعات عملياتلغ اتاريخ حساب إجمالي مبل السابقةا تقويمًيا شهرً  12 خالل فترة عمليات املدفوعات

 .وكالئه املننفذه من قبل العملياتبما في ذلك ، خدمات املدفوعات
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  12في حال مرور مدة تقل عن   .ب
ً
 تقويميا

ً
احتساب املتوسط   يتم، الطلب مقدمعلى ترخيص مقدم خدمات املدفوعات أو  شهرا

 .)ب( 4-6)ب( و 2-6 املادتينفي  وفًقا ملا ورد لقيمة عمليات املدفوعات الشهري 

بلاإللكترونية  النقودأو استرداد  إنشاء الحالت يتم استبعادكل  وفي  .مقدم خدمات املدفوعات من ق 

 للحالت لشخص الطبيعي أو العتباري اهو  :املالك املستفيد 
ً
 :التالية، وفقا

  مقدم خدمات املدفوعاتلدى تصويت الال أو حقوق املأو أكثر من رأس  %10الذي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر  الشخص .أ

قدم الطلب، بما يشمل التصرف تضامني  أو م 
ً
 . أو بالتنسيق مع شخص آخر ا

 الذي يكون طرفالشخص  .ب
ً
الله بالتأثير في ترتيب يسمح  ا   .أو مقدم الطلب مقدم خدمات املدفوعاتإدارة في  الفع 

 .9-15للمادة ا ية وفًق سمال  وسحبها بقيمتهاأالنقود اإللكترونية  استرداد هي عملية :السحب النقدي عملية

خزنة عبر دية نققيمة هي  :الخدمة املقيدةحساب   :أي حساب آخر، والتي عن طريقا أو ، التي ل يمكن استردادها نقًد املدفوعات أداةم 

بل يتم إصدارها .أ  .جهة إصدار واحدة من ق 

ستخدم فقط ل .ب
 
 لآلتي: ،ي الخدماتمقدمبضائع أو خدمات داخل شبكة محدودة من لحصول على ت

ً
 وفقا

 .اتفاقيات تجارية مباشرة مع جهة اإلصدار ملديه .1

 . التجاريةأو العالمة نفسه تابعة لالسم التجاري شركة أو الشركات من مجموعة  اجزءً يعتبرون  .2

املقدمة أو عدم تقديم ن عدم رضا الشخص عن الخدمة هي تعبير شفهي أو مكتوب أو رفع مطالبة ملقدم خدمات املدفوعات تبي   :الشكوى 

 الخدمة حسب الشروط واألحكام املنصوص عليها.

صدقالدافع بل من ق  تفويض  هي :املوافقة
 
سجل املدفوعات عمليةل امل

 
 .)ب( 3-15ا للمادة وفًق ة امل

 باملدفوع له الخاص  املدفوعاتحساب لصالح موال األ  إيداعهي عملية  :الدائنتحويل ال
ً
يتم  ؛املدفوعات عملياتأو سلسلة من  عمليةل تبعا

 .الدافع توجيهات وموافقةعلى  ، بناءً الخاص به املدفوعات لدى مقدم خدمات الدافعالخاص ب املدفوعات حساب خاللمن  تنفيذها

 .الشخصية والبيانات املالية تعريف ، بما في ذلك معلوماتمقدم خدمات املدفوعات أي معلومات تتعلق بعميل هي  :العمالءبيانات 

نشأة من  موافقته عملية الحسم من حساب املدفوعات الخاص بالدافع حسب   هي: املباشر الحسم للمدفوع له وبناًء على عملية مدفوعات م 

 قبل املدفوع له ومنفذة من خالل مقدم خدمات املدفوعات الخاص بالدافع أو املدفوع له. 

 .3-7رأس املال املستمر: ألغراض هذه القواعد، يعني الستمرار في املحافظة على رأس املال بصورة دائمة وفق الطريقة املوضحة في املادة 

 ص مرتبط محليشخ
ً
نشأأفي اململكة  املقيماألجنبي  السعودي أو الطبيعي شخصالهو : ا

 
ويرتبط بمقدم  ،في اململكة والشخص العتباري امل

 :الصور التاليةبإحدى  أو مقدم الطلب خدمات املدفوعات

  .أو مقدم الطلب قدم خدمات املدفوعاتالشركة األم مل يكون  .أ

 .أو مقدم الطلب خدمات املدفوعاتقدم شركة تابعة مل يكون  .ب

  .أو مقدم الطلب قدم خدمات املدفوعاتالشركة األم للشركة التابعة مل يكون   .ج

 .أو مقدم الطلب قدم خدمات املدفوعاتشركة تابعة أخرى للشركة األم مل يكون   .د

أو   املدفوعات اتخدم مقدم% أو أكثر من حقوق تصويت أو رأس مال 20يمتلك أو يتحكم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة  .ه

قدم الطلب   .م 

  .أو مقدم الطلب مقدم خدمات املدفوعات% أو أكثر من حقوق التصويت أو رأس املال الذي يسيطر عليه 20نسبة  يمتلك  .و

   .بشكل رسمي أو غير رسميأو مقدم الطلب على اللتزام بتوجيهاته،  املدفوعاتمقدم خدمات الذي يعتاد  .ز

 شخص مرتبط أجنبي
ً
نشأ خارج أاملقيم خارج اململكة األجنبي الشخص الطبيعي هو  :ا

 
ويرتبط بمقدم خدمات  ،اململكةوالشخص العتباري امل

 .املذكورة أعاله الصور بإحدى  املدفوعات

م   هي :)املحافظ اإللكترونية( ةلكترونيالنقود اإل  قيمة نقدية ت 
 
صدر علىمطالبة ل بواسطة ث

 
  :على أن تكون ، امل

 . ا مغناطيسيً  أو اإلكترونيً  محفوظة .أ

  .استالم األموال عند  مصدرة .ب
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  .دفوعاتامللغرض إجراء عمليات  مستخدمة .ج

صد  مدفوعات كأداة مقبولة .د
 
 ر.من أشخاص غير امل

  خدمات املدفوعات مقدم  هو :(املحافظ اإللكترونية) النقود اإللكترونية شركة
 
 .نشاء النقود اإللكترونيةإلرخص له امل

 : يعني كيان املؤهلال

رخصة أو  الكيانات هي)أ( 
 
الراغبة في الحصول على رخصة املؤسسة كشركة مدفوعات كبيرة أو شركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة نقود امل

 ك ومسجلةإلكترونية صغيرة 
ً
 .شركة مساهمةفي اململكة رسميا

رخصة أو هي)ب( 
 
 في املم مدفوعات صغيرةالراغبة في الحصول على رخصة املؤسسة كشركة  الكيانات امل

ً
شركة ك لكةومسجلة رسميا

 . املؤسسة تحددهامتطلبات أخرى  أو وفق أيمساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة 

شرف عليها مؤسسة النقد العربي   القياديةمتطلبات التعيينات في املناصب  هي  :  متطلبات التعيين في املناصب القيادية
 
باملؤسسات املالية التي ت

 .السعودي

 . الفردية واملتتابعة إدارة تنفيذ سلسلة عمليات املدفوعاتيهدف إلى خدمات املدفوعات بين أطراف عقد هو : اري إلطالعقد ا

 :اإلداري هوالهيكل 

والرئيس التنفيذي املنتدبون لك األعضاء مجلس اإلدارة، بما في ذ قدم خدمات املدفوعات الكبيرة فيملاإلداري يتمثل الهيكل  .أ

 . موازيةإدارية مهام  يشغلون املدير املالي والشركاء و/أو األفراد الذين و 

 . ةيدار املهام اإل عن ن واألشخاص املسؤولي املديرين ملقدم خدمات املدفوعات الصغيرة في اإلداري الهيكل تمثل ي .ب

 نظامأو أي  في اململكة اإلفالس نظاماملشار إليها في ، أو أي من اإلجراءات األخرى والتصفيةأ، اإلفالسإجراءات أي من افتتاح هو  اإلفالس:

  .أخرى  دولةفي أي  مماثل

بل املدفوعاتخدمة هي  أدوات املدفوعات:إصدار    مقدم خدمات املدفوعات املقدمة من ق 
 
  ألحد األغراض التالية: ،مع الدافع تعاقد امل

 . املدفوعات أوامر  إنشاءالدافع من  نيتمكلدفوعات املتقديم أداة  .أ

 الدافع. ب الخاصةعمليات املدفوعات  معالجة .ب

 . خرى األ  واملراجعة الداخلية واملهام الرقابيةوإدارة املخاطر  تشمل اللتزام الوظائف الرقابية:

 .اململكة العربية السعوديةهي  :اململكة

بلالبنك املرخص هو  :البنك املرخص  .البنوك وفًقا لنظام مراقبةاألعمال املصرفية  ويزاول أي عمل مناملؤسسة  من ق 

 .دةو الخدمة املحد أو حساب  الخدمة املقيدةالتي تتم من أو إلى حساب  املدفوعات اتعمليهي : املحدودة الشبكة مدفوعات عمليات

 وحساب الخدمة املحدودة.  املقيدة الخدمةبحساب  فيما يتعلق املقدمة خدمات املدفوعاتهي : خدمة الشبكة املحدودة

 محلي : يشمل األشخاص املرتبطينشخص مرتبط
ً
 أجنبيأو  ا

ً
 . ا

 .الكبيرةالنقود اإللكترونية  اتشرك، أو الكبيرة املدفوعات اتشرك هي :(Major PSPالكبيرة ) خدمات املدفوعات مقدم

 .الصغيرةالنقود اإللكترونية  اتشركأو  الصغيرة املدفوعات اتشركهي  (:Micro PSPالصغيرة )مقدم خدمات املدفوعات 

، دون إنشاء أي حسابات جهة خارجيةداخل اململكة أو بين اململكة وأي  أو أي تمثيل للقيمة النقدية النقودخدمة تحويل هي  :تحوال ال

 ، حيث:املدفوع لهباسم الدافع أو  مدفوعات

آخر يعمل نيابة عن  مقدم خدمات مدفوعاتأو إلى  املدفوع لهمن الدافع لغرض وحيد وهو تحويل مبلغ مقابل إلى األموال استالم  .أ

 .املدفوع له

 .وإتاحتها له ،املدفوع لهاألموال نيابة عن استالم  .ب

 .بطاقة الهوية جواز السفر، أو رقم اإلقامة، أو رقم رقميتمثل في  :رقم الهوية الرسمي

واملمثلة بشكل  والنقود املحفوظة في البنوك ،املعدنيةوالعمالت  األوراق النقدية،بما في ذلك ألموال ا املستفيد من الشخصهو  املدفوع له:

 .املدفوعات عمليةب فيما يتعلق والنقود اإللكترونية إلكتروني
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 : هو الدافع

 .حسابال ذلك من دفوعاتامل أوامر إنشاءويبدأ أو يوافق على مدفوعات يمتلك حساب  الذي شخصال .أ

 .لمدفوعاتلحساب  من غير وجود دفوعاتاملمر واالشخص الذي يصدر أ .ب

ستخدم لتنفيذ  خدمات املدفوعاتأو أكثر من مستخدمي واحد حساب يحمل اسم  هو  :املدفوعاتحساب   .املدفوعات عملياتوي 

ويشمل ، خدمات املدفوعات لصالح مستخدم  املدفوعاتويحتفظ بحساب  يقدمالخدمة الذي  مقدم هو :املدفوعاتخدمة حساب  مقدم

 .ذلك الحساب ويحتفظ بهيقدم املرخص الذي  البنك

قدم  خدمة  هي    :املدفوعات  إنشاءخدمة   لصالح   خدمات املدفوعاتطلب مستخدم    بناًء على  املدفوعاتمر  واأ  إلنشاء  القنوات اإللكترونية  عبرت 

 . خدمات املدفوعاتاملوافقة املقدمة من مستخدم  بناًء علىخر، ال  دفوعاتاملمقدم خدمات لدى املدفوعات حساب 

إنشاء باستثناء  املدفوعات،واحدة أو أكثر من خدمات الذي يقدم  مقدم خدمات املدفوعات هي Pyament Institution :أو شركة املدفوعات

 .النقود اإللكترونية

مقدم خدمات و  خدمات املدفوعاتتفق عليها بين مستخدم املاملخصصة و  جراءاتاإل مجموعة من  وأ األدوات نأي مهي  :املدفوعات أداة

 .املدفوعات أوامر إلنشاء خدمات املدفوعاتمستخدم  بلتستخدم من ق  ، التي املدفوعات 

لطلب تنفيذ  مقدم خدمات املدفوعاتإلى  املدفوع لهباعتباره الدافع أو  خدمات املدفوعاتمستخدم بل ق  من   تعليمات هي :املدفوعات وامرأ

 .املدفوعات عملية

حددة في املادة  هي مزاولة :خدمات املدفوعات
 
 .2-5بخالف أي من األنشطة املحددة في املادة و ، 1-5أي من األنشطة امل

 لهذة في اململكة  واحدة أو أكثر من خدمات املدفوعاترخص من املؤسسة لتقديم م  و  كيان مؤهلأي  هو :خدمات املدفوعاتمقدم 
ً
وفقا

 القواعد. 

  .أو كليهما له امدفوعً أو  ادافعً بصفته  خدمات املدفوعاتأي شخص يستخدم هو  :خدمات املدفوعاتمستخدم 

بما في ذلك األوراق اع األموال أو تحويلها أو سحبها إليد  أو من ينوب عن الدافع املدفوع لهالدافع أو أنشأه اإلجراء الذي هو  :املدفوعات عملية

 .والنقود اإللكترونية واملمثلة بشكل إلكتروني والنقود املحفوظة في البنوكالنقدية والعمالت املعدنية 

 .املصادقةألغراض  خدمات املدفوعاتإلى مستخدم  مقدم خدمات املدفوعاتيقدمها  مخصصة سماتهي  :الشخص ياألمان  سمات

خزنة على هي املحددة:  الخدمةحساب 
 
 لآلتي، املدفوعات أداةالقيمة النقدية امل

ً
 :وفقا

 .)أ( ل يمكن استردادها نقًدا أو إلى أي حساب آخر

 )ب( يمكن استخدامها فقط للحصول على:

 .الخدمات داخل منطقة محددة بوضوح( السلع أو 1)

 ي الخدمات الذين لديهم اتفاقيات تجارية مباشرة مع جهةمقدم( السلع أو الخدمات داخل شبكة محدودة من 2)

 .اإلصدار

 .( مجموعة محدودة من السلع أو الخدمات3)

حتفظ بها لصالح املدفوعات مقدم خدمات بواسطة من عميل  املتلقاهاألموال  : هياملحميةأموال العمالء   عمليات لتنفيذ ذلك العميل ، التي ي 

مثلةموال األ  من أي   ويستثنى من ذلك، نشاء النقود اإللكترونيةإلأو  املدفوعات
 
 ستحقةمولت املأو الع  ، أو الرسوم، األجنبي الصرفهامش ب امل

 .قدم خدمات املدفوعاتمل

  .لريال السعوديا هوالريال: 

، بما يشمل الرئيس التنفيذي، وكل شخص يتبع ضبطهو  واإلشراف عليه أ  ،للكيان  ةيوميالون عن اإلدارة  سؤولاألشخاص املهم    العليا:اإلدارة  

 .واملندوبين املباشرين ملثل هؤلء األشخاصمباشر له بشكل 

 .طاري اإل عقد الل تتم بموجب التي ، املنفذة ملرة واحدة املدفوعات عمليةلعقد  هو :ملرة واحدة املدفوعاتعقد 

بلاملقدمة    دفوعاتاملمر  واأهو    :الدائم  يقدم  مدفوعاتأمر    هو  :ماملستدياألمر   من أجل دفع   املدفوعاتخدمة حساب    مقدمالدافع إلى    من ق 

عين املدفوع لهمبلغ ثابت في فترات منتظمة إلى 
 
  .امل
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عن للتزامات املالية املتعلقة بالنقود اإللكترونية الصادرة ا إلجمالي مبالغوسط الحسابي تاملهو  :القائمةالنقود اإللكترونية  متوسطإجمالي 

 .شهًرا تقويمًيا 12خالل آخر  النقود اإللكترونية في نهاية كل يوم تقويمي   شركة

 اإللكترونية    لنقودل  اإلجماليةة  قيمالهو  :  القائمةالنقود اإللكترونية    إجمالي
 
، ويتم إلى آخرمن حين  النقود اإللكترونية    شركةبل  صدرة من ق  امل

 .لهذا الشهر واستخدامها في أول يوم من كل شهر تقويمي   احتسابها

 

ابط  1-2  التفسيرات  ضو

قصد  .أ  خالف ذلك: السياق  مالم يقتض   -ما يليهذه القواعد التية عند اإلشارة إليها في  باملعانيي 

قصد بها في   -هذه القواعد  فيهابما - ئح أو املتطلبات أو القواعد واالل وأ األنظمةأحكام من  إلى أيعند اإلشارة  (1)

 . لهاة لكمملاملعدلة أو املستبدلة أو ا هابصفتإلى األحكام اإلشارة 

 . عتباري ال  أوطبيعي الشخص الشمل ي ؛شخص (2)

 .اأو إلكترونيً  تقديمها ورقًيا ؛اأو اإلبالغ كتابيً  إلشعارلتزام بااليشمل  (3)

 . ( )ب(2-1لمادة )وفًقا لما لم يرد خالف ذلك، ، اليوم التقويمي  يعني ؛ يومال (4)

الشهر وفًقا هي إشارة إلى  ؛واإلشارة إلى الشهر التقويمي  ، يالديةاملسنة الإلى هي إشارة  ؛ةالسنة التقويمي   (5)

 .لتقويم امليالديل

 الصيغة  (6)
 
 سواء.ة على حٍد املؤنث الصيغة تشمل ؛ةر املذك

فسر على أنها تعني "تشمل على سبيل املثال ل  (7) كلمة "تشمل"، أو "بما في ذلك"، ل تشير إلى التقييد، وت 

 الحصر".

فإنه  اململكة،أو يوم عطلة رسمية في الرسمية سبوع األ نهاية  يوم عطلةيوافق  في يوم تقويمي   بأحد املتطلبات تزاملالتعين في حال  .ب

 
ً
عد ملزما  يوم عمل في اململكة. الذي يوافقالتالي،  في اليوم التقويمي  ي 

 ها.اتتفسير في  القواعد ل تؤثر عناوين هذه  .ج

   ةأحكام عام 2

 أهداف املؤسسة            2-1

 
ً
 :لألهداف التاليةتتولى املؤسسة بموجب هذه القواعد تنظيم قطاع املدفوعات وفقا

 .واستقرار القطاع املالي سالمةالحفاظ على  املساهمة في )أ(

 .اململكة وخدمات املدفوعات في، ألنظمة املدفوعات التحتية بنيةالتعزيز سالمة وكفاءة )ب( 

 خدمات املدفوعات. حماية مستخدمي )ج( 

 . ة في قطاع املدفوعاتوالفاعلتشجيع املنافسة العادلة )د( 

 اململكة.في  البتكارتشجيع )ه( 

 ومهامها   صالحيات املؤسسة      2-2

 التالية:  واملهامالصالحيات تتولى املؤسسة 

 .واألنظمة واللوائح املعمول بها أو أكثر من خدمات املدفوعات وفًقا لهذة القواعد  ةترخيص الكيانات من أجل تقديم واحد  .أ

تعلقة والتعليمات والقواعد  اللوائحوتحديث وتعديل إصدار  .ب
 
 . وقطاع املدفوعات املدفوعاتخدمات ب املتعلقةباألحكام امل

عن  الصادرة  والتعليمات ذات العالقة واللوائح واألنظمة هذه القواعد أحكام ب خدمات املدفوعاتي مقدملتزام اإلشراف على ا .ج

 . املؤسسة
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  خدمات املدفوعاتي مقدم التزامضمان العمل على  .د
 
 .املاليةفي املؤسسات  لحوكمةا بمبادئوإدارتهم العليا رخص لهم امل

 .العالقةذات اللوائح األنظمة و و  هذه القواعد  خالفات أحكاممتعلق بتصحيحية فيما يالأو  تنفيذيةالجراءات اإل تنفيذ  .ه

 .7-11للمادة  اوفًق  املدفوعاتبخدمات تعلق يفيما  خدمات املدفوعاتمستخدمي املقدمة من التعامل مع الشكاوى  .و

للمادة  اوفًق  املدفوعات، والعمل على ضمان الدخول إلى حسابات البديلة قنوات التسليموتشغيل واستخدام اإلشراف على تقديم  .ز

 .املعمول بهااللوائح األخرى األنظمة و و  16

 .13-6للمادة  اوفقً  خدمات املدفوعات يقدمملالحفاظ على سجل عام  .ح

 لصالحيات املؤسسة. اوفقً  خدمات املدفوعاتي مقدميقاف أو إلغاء تراخيص إ .ط

 املؤسسة صالحيات        2-3

استناًدا إلى الصالحيات املمنوحة لها بموجب نظام املؤسسة ونظام مراقبة   ؛تتولى املؤسسة الصالحيات املشار إليها في هذه القواعد 

وفًقا للصالحيات املمنوحة لها بموجب قرار باإلضافة إلى الصالحيات املمنوحة للمؤسسة  ،البنوك ونظام مكافحة غسل األموال

هــ، وذلك دون اإلخالل  02/05/1440وتاريخ  226هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 1420/  3/  28وتاريخ  59مجلس الوزراء رقم 

 بصالحيات املؤسسة بموجب األنظمة واللوائح األخرى. 

 تالتعديال       2-4

ا. ملا تراه مناسبً  اوفًق  القواعد  أي أحكام لهذه إضافةأو  تحديثأو  يجوز للمؤسسة تعديل  

  القواعد تطبيق 3

 لألحكام الواردة في املادة   ؛يخضع ألحكام هذه القواعد )أ(  
ً
كل شخص يزاول واحدة أو أكثر من خدمات املدفوعات في اململكة وفقا

 )ب(.  3

عتبر الشخص   لخدمات)ب( ي 
ً
 في  املدفوعات مزاول

ً
 :للحالت التالية اململكة، وفقا

 .اململكةفي ؤسسة م   شركةمن  اتعو دفامل اتخدمواحدة أو أكثر من  تقديم( 1) 

 .اململكةفي  خدمات املدفوعات مزاولة( 2) 

أو حث أي شخص موجود في اململكة على إبرام أو الدخول في اتفاقية تتعلق بإحدى خدمات املدفوعات أو  دعوة( 3) 

 .أكثر 

 ج لواحدة أو أكثر من خدمات املدفوعات في اململكة. يروالتأو  يقسو الت( 4) 

 لآلتي تعيين( 5) 
ً
 يتولى صالحية تقديم خدمات املدفوعات نيابة عنه في اململكة، وفقا

ً
 : مقدم خدمات املدفوعات وكيال

 . نيابة عن مقدم الخدمات املدفوعاتاململكة في  خدمات املدفوعاتبتقديم  تكليفه)أ( 

 مقدم خدمات املدفوعات. لتعليمات أو إرشادات  اتصرف وفًق ال)ب( 

 :مما يلي قيام الوكيل بأي  )ج( 

خدمات  لتقديمتؤهله  رخصة الحصول علىدون  مقدم الخدمة نيابة عن خدمات املدفوعاتم يقد ت( 1)

 . املدفوعات

 .عليه هاأو عرض خدمات املدفوعاتعلى إبرام اتفاقية تتعلق باململكة في  أي شخص تشجيعأو  ةدعو ( 2)

 شروط الترخيص   4

سمح ألي  ( أ)  إل إذا كان هذا الشخص:  خدمات املدفوعات أعمال مزاولة شخصل ي 

 . قدم خدمات املدفوعات ُ  م( 1) 
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(2 ) 
ً
رخصً  ابنك  ، له ام 

ً
   .)ب( 4للمادة رقم  وفقا

رخص  يجب )ب( 
 
 :القيام بمايلي في مزاولة خدمات املدفوعات عند الرغبةله على البنك امل

 . خدمات املدفوعات زاولةململؤسسة ا ممانعة إلىعدم  م طلبيقد ( ت1)

 :لتزم بالتيال( 2)

تشمل  حيث -باستثناء شرط الحصول على ترخيص كمقدم خدمات مدفوعات- هذه القواعد أحكام  )أ(

رخصفي هذه القواعد  املدفوعات اإلشارة إلى مقدم خدمات
 
 .له اإلشارة إلى البنك امل

بل املؤسسة ذات العالقة واللوائح األخرى  األنظمة )ب( مقدمي خدمات  طبق على نالتي ت، الصادرة من ق 

 . املدفوعات

 للمملزاولة خدمرغب البنك الحاصل على عدم ممانعة املؤسسة  ماإذا  حال    ج( في)
ً
مزاولة في  (  1)  -فقرة )ب(  4ة  داات املدفوعات وفقا

 ذي فيحق للمؤسسة إلزام البنك بتأسيس كيان مستقل ؛ خدمات املدفوعاتبأنشطة أخرى غير متعلقة 
ً
شخصية اعتبارية وفقا

بالسالمة املالية أو  احتمالية اإلخاللأو  اإلخالل ؛الستمرار في مزاولة مثل تلك األنشطة على ترتبماإذا في حال وذلك ، 6للمادة 

 . لمؤسسةلالرقابي  الدور فاعلية في التأثير 

ستثنى )د( رخص ي 
 
عدم ممانعة الحصول على  من ؛قبل تاريخ سريان هذه القواعد  خدمات املدفوعات يزاول الذي  له البنك امل

أو  ممانعتهاعدم  ما يثبت حصوله علىتقديم  -املؤسسة عند طلب - تعين على البنكلكن ي، و ( 1) )ب( 4للمادة رقم  وفًقااملؤسسة 

 . مسبًقاله  ها املمنوحترخيص

املؤسسة على موافقة  الحصول  ؛التي يقدمها املدفوعات خدماتفي تغيير عند رغبته  مقدم خدمات املدفوعات علىيجب )ه( 

 للمادة رقم امل
ً
 )ج(.  17 6سبقة وفقا

عد )و(    ويخضع،  القواعد في هذه   الواردةاملواد  أو غيرها من  )أ(    (4ملادة رقم )مخالًفا لهذه القواعد، عند مخالفته ألحكام االشخص    ي 

حسب الصالحيات  املؤسسة ما تحدده أو وفق ،4فقرة 18ملادة رقم ا في املنصوص عليها عقوباتالأو  ةتصحيحيال اتجراءل ل

 . املمنوحة لها

 املدفوعات خدمات  5

 النطاق   داخلالخدمات          5-1

عتبر األنشطة التالية ضمن نطاق خدمات املدفوعات 
 
 : ت

بواسطة مقدم خدمات املدفوعات الخاص  املدفوعاتتحويل األموال إلى حساب  )أ( :بما في ذلك، املدفوعات عمليات تنفيذ  ()أ

 باملستخدم أو بواسطة مقدم خدمات مدفوعات آخر. 

 :ذلك من خاللو ، عن طريق حساب ائتمانيتغطية األموال )ب(  

 .تنفيذ الحوالت الدائنة، بما في ذلك األوامر املستديمة( 1)

 . ملرة واحدةتنفيذ عمليات الحسم املباشر، بما في ذلك الحسم املباشر ( 2)

 . املدفوعاتبموجب أدوات  املدفوعات عملياتتنفيذ ( 3)

 . املدفوعاتإصدار أدوات  )ب(

 .(لكترونيةاإل فظااملح) إنشاء النقود اإللكترونية)ج( 

 . املدفوعات عمليات استضافة )استقبال()د( 

 .لحوالتا)ه( 

 . إيداع أو سحب النقود من حساب املدفوعات وتشغيل حساب املدفوعات ةخدم)و( 

 . خدمة إنشاء املدفوعات)ز( 
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 . معلومات الحساب  خدمة)ح( 

حدده أي نشاط آخر )ط(   .  مدفوعاتخدمة باعتباره املؤسسة ت 

 خدمات خارج النطاق  ال       5-2

عتبر األنشطة التالية ضمن نطاق خدمات 
 
 املدفوعات: ل ت

 التمويل. لنظام مراقبة شركات )أ( األعمال املصرفية الخاضعة لنظام مراقبة البنوك، وأنشطة شركات التمويل الخاضعة

 بشكل نقدي أوبين الدافع واملدفوع له دون تدخل أي وسيط.
ً
نفذة كليا

 
 )ب( عمليات املدفوعات امل

املدفوعات أو نظام تسوية األوراق املالية بين مقدمي خدمات املدفوعات ووكالء )ج( عمليات املدفوعات املنفذة داخل نظام 

التسوية، أو مراكز املقاصة املركزية، أو غرف املقاصة، أو البنوك املركزية أو الشركاء الخرين في مثل تلك األنظمة التي تشمل 

 الضمانات املركزية املودعة.

 كات، وشيكات السفر، والشيكات البنكية، واإليصالت الورقية.)د( عمليات املدفوعات القائمة على الشي

، نفسها لشركة األمل)ه( عمليات املدفوعات والخدمات ذات الصلة بين الشركة األم والشركة التابعة لها أو بين الشركات التابعة  

 تدخل مقدم خدمات مدفوعات آخر.  دون 

 ملعدنية، بما في ذلك إجراءات الجمع واملعالجة والتسليم.)و( ممارسة نشاط نقل األوراق النقدية والعمالت ا

قنوات التسليم البديلة، حيث يعمل املقدم نيابة عن واحد أو أكثر من  إحدى )ح( خدمات السحب النقدي املقدمة من خالل

 مقدمي خدمات املدفوعات. 

 )ط( تقديم خدمة الشبكة املحدودة.

 ن نطاق خدمات املدفوعات. )ي( أي نشاط آخر ل تعتبره املؤسسة من ضم

 الترخيص  6

 مقدمة              6-1

قيم املؤسسة طلبات الترخيص ملزاولة تقديم خدمات املدفوعات)أ(   لهذه القواعد وأي تعليمات أخرى ذات عالقة صادرة ؛ ت 
ً
وفقا

 الية. املمن املعايير املالية وغير  املؤسسة، ويؤخذ بالعتبار كل  عن 

األخرى باململكة بموجب األنظمة الجهات مقدمي الطلب من الحصول على املوافقات الالزمة من املؤسسة أو  6)ب( ل تعفي املادة 

 واللوائح ذات العالقة، بما في ذلك متطلبات الترخيص التجارية.

  (  ج)
ً
بناًء على املخاطر املحتملة   ؛متطلبات إضافية  الطلبمن مقدم  ، قد تطلب املؤسسة  6  ذه املادةتطلبات الواردة في هإلى املإضافة

بناًء على دراسة كل حالة  6لكل حالة على حدة. كما يحق للمؤسسة إعفاء أو استثناء مقدم الطلب من املتطلبات املحددة في املادة 

 على حدة. 

رخص)د( 
 
ٍ لتزام ال ؛يجب على مقدم خدمات املدفوعات امل

، كما يجب 5-6أو  4-6أو  3-6أو  2-6من املواد  باملتطلبات الواردة بكل 

رخص
 
إخطار املؤسسة بأي تغييرات في خدمات املدفوعات املقدمة التي قد تتطلب إشعار أو  ؛على مقدم خدمات املدفوعات امل

 للمادة 
ً
 . 17-6موافقة املؤسسة وفقا

 (Micro Payment Institution)  الصغيرة  شركة املدفوعاتترخيص        6-2

رخص املؤسسة لشركات املدفوعات الصغيرة)أ(   ملا يلي (Micro PI) ت 
ً
 :وفقا

   .ؤهلاملكيان ال (1) 

 (2)  ٍ
 من:    مزاولة واحدة أو أكثر من خدمات املدفوعات، بخالف كل 

 .إنشاء النقود اإللكترونية)أ( 
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 تحددها املؤسسة. خدمات مدفوعات أخرى أي )ب( 

 .ألشخاص خارج اململكة عابرة للحدود املدفوعاتقدم خدمات ت   ل (3) 

 للمادةريال سعودي،  10,000,000أل يتجاوز متوسط قيمة عمليات املدفوعات الشهرية  (4)
ً
 .)ب( 2فقرة  6 وفقا

 .7مادة الواردة في  تلبية الحد األدنى من متطلبات رأس املال (5)

 للمادة  تلبية متطلبات التراخيص العامة لجميع مقدمي (6)
ً
 .6-6خدمات املدفوعات وفقا

تقديم خدمات املدفوعات، أو التي كانت تقدم ب الذي لم يبدأ بعدأو مقدم الطلب "  PI Microيجب على شركات املدفوعات الصغيرة "  )ب(

  12خدمات املدفوعات ملدة تقل عن 
ً
متوسط قيمة عمليات املدفوعات الشهرية املتوقعة بناًء على إجمالي مبالغ  أن  ن م   ضمان؛ شهًرا تقويميا

 ريال سعودي. 10,000,000شهًرا األولى من عمليات التشغيل ل تتجاوز  12املتوقعة خالل فترة عمليات املدفوعات 

 (Major Payment Institution)  شركة املدفوعات الكبيرةترخيص         6-3

رخص املؤسسة   ملا يلي (Major PIاملدفوعات الكبيرة ) اتشركل ت 
ً
 :وفقا

   .ؤهلاملكيان ال( 1)

 مزاولة واحدة أو أكثر من خدمات املدفوعات.  ( 2)

نش ئل  (3)  .لكترونيةاإلنقود ال ت 

 للمادة ( 4)
ً
 . 7تلبية الحد األدنى من متطلبات رأس املال وفقا

 للمادة  تلبية متطلبات التراخيص العامة لجميع مقدمي( 5)
ً
 . 6-6خدمات املدفوعات وفقا

 ( Micro Electronic Money Institution) اإللكترونية()املحافظ  الصغيرة النقود اإللكترونية شركةترخيص       6-4

رخص املؤسسة لشركات )أ(   ملايلي (Micro EMI) ة الصغيرةاإللكترونيالنقود ت 
ً
 : وفقا

 ؤهل. املكيان ال( 1) 

، باإلضافة إلى إمكانية مزاولتها لواحدة أو أكثر من خدمات املدفوعات املسموح لها لشركات إنشاء النقود اإللكترونية  (2)

 للمادة 
ً
 .(2)أ( ) 2-6املدفوعات الصغيرة وفقا

 يتجاوز ( 3)
 

 ريال سعودي،  10,000,000القائمة إجمالي متوسط النقود اإللكترونية ضمان أل
ً
 ( 1) )ب( 4-6 للمادةوفقا

 .)ج( 4-6واملادة 

(4 ) 
 

 للمادةريال سعودي،  10,000,000الشهرية املدفوعات  عملياتمتوسط قيمة  يتجاوز  أل
ً
 (2) )ب(فقرة  4-6   وفقا

 .)ج( 4-6واملادة 

  20,000أكثر من بالحتفاظ بألي عميل تسمح ل ( 5)
ً

 و  العميل يمتلكهاالتي  في جميع الحسابات ريال سعودي إجمال
ً
فقا

 .)ج( 4-6لمادة ل

من النقود اإللكترونية بصورة إجمالية في جميع  ريال سعودي 20,000عدم السماح ألي عميل بحفظ أكثر من ( 6)

 للمادة 
ً
  )ج(.  4-6الحسابات التي يمتلكها هذا العميل وفقا

بصورة  ريال سعودي لكل شهر تقويمي   20,000عمليات املدفوعات بقيمة تتجاوز بتنفيذ ( عدم السماح ألي عميل 7)

مليات النقدية املنفذة في حال إغالق حساب النقود بما يشمل العمليات النقدية، ويستثنى من ذلك العإجمالية 

 اإللكترونية. 

 للمادة( 8)
ً
 .7 تلبية الحد األدنى من متطلبات رأس املال وفقا

 للمادة ( 9)
ً
 .6-6تلبية متطلبات التراخيص العامة لجميع مقدمي خدمات املدفوعات وفقا

 :(Micro EMI)يرة غالنقود اإللكترونية الص شركات)ب( 
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  اشهرً   12ملدة تقل عن  إلكترونية    انقودً   تنش ئلكترونية، أو كانت اإلنقود  ال  إنشاءلم تبدأ بعد في    التي(  1)
ً
جب في،  تقويميا

 ريال سعودي  10,000,000  املتوقعةالقائمة  إجمالي متوسط النقود اإللكترونية    ل يتجاوز أن تضمن أعلى تلك الشركات  

 شهر  12ول التشغيلية املبدئية أل لفترة خالل ا
ً
 .ا

،   12بعد بتقديم خدمات املدفوعات، أو التي كانت تقدم خدمات املدفوعات ملدة تقل عن  تبدأ لم   التي  (2)
ً
شهًرا تقويميا

فيجب على تلك الشركات أن تضمن من أن متوسط قيمة عمليات املدفوعات الشهرية املتوقعة بناًء على إجمالي مبالغ 

 ريال سعودي. 10,000,000شهًرا األولى من عمليات التشغيل ل تتجاوز  12رة عمليات املدفوعات املتوقعة خالل فت

، التقدم فئة األعمالفي فتح حسابات لعمالئهم من  الراغبة    (Micro EMI)يجوز لشركات النقود اإللكترونية الصغيرة  )ج(  

رأت املؤسسة أن ماإذا فقرة )أ( لهذة الفئة. وفي حال  4-6للمؤسسة من أجل رفع حدود الحسابات املذكورة في املادة 

 مقنعة وتمتلك القدرات الكافية من أنظمة وضوابط تؤهلها لرفع  ؛شركة النقود اإللكترونية الصغيرة
ً
تمتلك أسبابا

حدود ة إخطار شركة النقود اإللكترونية الصغيرة بقرار السماح برفع للمؤسس يمكنفعندها ؛ حدود تلك الحسابات

 لذلك. ةكما أن للمؤسسة الحق في فرض شروط إضافية حيثما رأت ضرور  الحسابات،

 (Major Electronic Money  Institution)  )املحافظ اإللكترونية(  الكبيرةالنقود اإللكترونية    شركةترخيص    6-5

رخص املؤسسة  : (Major EMIالكبيرة )كترونية لالنقود اإل شركةل ت 

 ؤهل. املكيان ال (1)

، باإلضافة إلى إمكانية مزاولتها لواحدة أو أكثر من خدمات املدفوعات املسموح لها لشركات إنشاء النقود اإللكترونية(  2)

 للمادة 
ً
 .3-6املدفوعات الكبيرة وفقا

 في جميع الحسابات التي يمتلكها العميل. 100,000ل تسمح ألي عميل بالحتفاظ بأكثر من ( 3) 
ً

 ريال سعودي إجمال

بصورة  ريال سعودي لكل شهر تقويمي   100,000عمليات املدفوعات بقيمة تتجاوز بتنفيذ عدم السماح ألي عميل  (4)

ساب النقود بما يشمل العمليات النقدية، ويستثنى من ذلك العمليات النقدية املنفذة في حال إغالق حإجمالية 

  اإللكترونية. 

 للمادة ( 5)
ً
 .7تلبية الحد األدنى من متطلبات رأس املال وفقا

 للمادة ( 6)
ً
 .6-6تلبية متطلبات التراخيص العامة لجميع مقدمي خدمات املدفوعات وفقا

 طلبات العامة لجميع مقدمي الطلب تامل       6-6

 فيه املتطلبات التالية  ؛املدفوعات في اململكةخدمات في مزاولة على األشخاص الراغبين 
ً
التقدم للمؤسسة لطلب الترخيص، مرفقا

 (: 12-6)مع مراعاة املادة 

  نموذج طلب الترخيص املقرر من املؤسسة بعد إكماله، مصحوًبا باملستندات والوثائق الالزمة التي تحددها املؤسسة. ( أ)

في  القائمةأي حدود على إجمالي النقود اإللكترونية و  للعمالء، املدفوعات عملياتحدود لتحديد  ات قائمة على املخاطرسياس )ب(  

 .2-15للمادة  اوفًق  الحالت التي تستدعي ذلك

واإلدارة العليا ومن في حكمهم وأن   الهيكل اإلداري لكل من املالك املستفيدين وكل عضو من أعضاء املالءمة نماذج متطلبات  )ج(

 املؤسسة أو أي تعليمات لحقة تصدر في هذا الشأن.عن يستوفوا شروط متطلبات التعيين في املناصب القيادية الصادرة 

 في  امقر  أن لديه بإثبات )د( 
ً

ال  وسج ،اململكةمسج 
 

 املفعول من الجهات املختصة في اململكة. ساري  اتجاري   ال

املجموعة مستوى على و ، للشركة لفرديى ا، على املستو بل محاسب قانوني معتمد املدققة من ق   املالية السنويةالقوائم )ه( 

فعلى مقدم   ؛كان مقدم الطلب يعمل ملدة أقل من ثالث سنوات ماليةماإذا    في حالوثالث سنوات مالية،    لخر-وجدتإن    –وفروعها  

 من تاريخ التشغيل. 
ً
 الطلب تقديم القوائم املالية للمدة التي عمل بها اعتبارا

 :علىمل تتش عمل،خطة )و( 
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 .التقديرية القيمةو ستراتيجية مقدم الطلب إلخص عن م  ( 1)

 . املدفوعاتعقود بين جميع األطراف املشاركة في تقديم خدمات ال( 2)

 .تقديمهامن خدمات املدفوعات مطلوب الترخيص بوصف لنموذج التشغيل لكل خدمة ( 3)

 .يعمل بهاالتي مقدم الطلب واألسواق  فيالتي تؤثرالرئيسية املخاطر ( 4)

(، وخطة مالية ملدة ثالث سنوات Major PSPsملقدمي خدمات املدفوعات الكبيرة ) خمس سنواتملدة خطة مالية ( 5)

توقعات امليزانية العمومية، باإلضافة إلى و (، تتضمن قائمة الدخل، Micro PSPs) ملقدمي خدمات املدفوعات الصغيرة

 التوقعات التي تثبت بأن مقدم الطلب سيستوفي متطلبات رأس املال املستمر 
ً
 .7دة لمال وفقا

 أسماء شاغلي مناصبها القيادية بما موضًحا الهيكل التنظيمي املفصل، ( ز)
ً
فيه األقسام أو اإلدارات ومهامها ومسؤولياتها، متضمنا

 املهام الرقابية.  شاغلو في ذلك 

 ومتطلبات إدارة املخاطر حوكمة الذي يستعرض اللتزام بترتيبات ال املخاطر،سياسة وإطار إدارة ( ح)
ً
 .9و 8للمادتين وفقا

فيه أسماء ونسب الستحواذ لرأس املال وحقوق التصويت املرتبطة بمقدم الطلب موضًحا  ملقدم الطلب، ( هيكل املساهمينط)

ٍ من ق  
 من املالك املستفيد وحامل السهم.  بل كل 

 للمادة ( تقديم ي)
ً
 .  7ما يثبت من جهة مرخصة في اململكة بأن مقدم الطلب استوفى الحد األدنى من متطلبات رأس املال وفقا

 املؤسسة. عن لتزام بمتطلبات هذه القواعد وغيرها من القوانين واألنظمة املعمول بها الصادرة تعهد مقدم الطلب بال (ك)

 وصف لتدابير حماية العمالء لدى  (ل)
 

  من:   مقدم الطلب، التي تشمل كال

 .7-11وفًقا للمادة  ،( الشكاوى 1)

 للمادة  - ت التي تستدعي ذلكحال الفي  -وحفظها أموال العمالء  لحمايةالتدابير الالزمة ( 2)
ً
 . 14وفقا

التطبيقات واألنظمة ومراكز البيانات والخوادم النظام، التي تتضمن    وهيكلةاملعلومات  لتقنية  الخطة الخاصة بالبنية التحتية   (م)

 استخدامها.  -إن أمكن- من وكالئه والشبكات والعمليات التي يتعين على مقدم الطلب وكل  

 معلومات إضافية وتدابير أخرى تقديم  و طلب،  الاستالم        6-7

 للمادة )أ( 
ً
 . 6تستلم املؤسسة طلبات الترخيص فقط ممن استوفوا جميع املتطلبات واملستندات واملعلومات الالزمة وفقا

على يجب و عملية الترخيص.  مراحل إضافية في أي مرحلة من أو أدلة قد تطلب املؤسسة من مقدم الطلب تقديم معلومات)ب( 

ما لم  من تاريخ الطلب،ا تقويمي   ايومً  30مدة خالل ها،  في حال طلب ضافيةاإل دلة األ  علومات أوتلك املب املؤسسة تزويد الطلب مقدم

بليتم اإلشارة إلى غير ذلك   تلك األدلة عن تقديم  مقدم الطلب    يمتنععندما  ترخيص  طلب الرفض  مؤسسة  للويحق  املؤسسة.    من ق 

 .املحددة لفترةاواملعلومات خالل 

اتخاذ بعض التدابير التي تراها ضرورية لتقييم مدى استيفاء مقدم الطلب ملتطلبات الترخيص الواردة في للمؤسسة يمكن )ج( 

قدم الطلب، مل خرينال املوظفين  اإلدارة العليا أو، و الهيكل اإلداري مقابالت مع و للموقع،  فحصالتي تشمل إجراء عمليات  ، 6املادة 

قترحة ملبالخدمات والسجالت املتعلقة وتدابير الرقابة، األنظمة، و اإلجراءات، و مراجعة السياسات، و 
 
 قدم الطلب.امل

كان طلب الترخيص يفي بمتطلبات الترخيص الواردة في املادة ماإذا  كامل في حال  طلبه  تقوم املؤسسة بإخطار مقدم الطلب بأن  )د(  

 . 8-6ة ، ويستوفي معايير التقييم العامة الواردة في املاد6-6

 معايير التقييم العامة 6-8

 :التي الترخيص على مقدم طلبيتعين ، ترخيصالللحصول على )أ( 

 :على مقدم طلب الترخيص استيفاء التي( 1)

 تتضمن، متناسقة مع طبيعة وحجم وتعقيد خدمات املدفوعات املراد تقديمها متينةحوكمة  أ( ترتيبات)

 
ً

  تساق ووضوح املسؤوليات.يتسم بالشفافية وال اواضًح  اتنظيمي   هيكال
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مع طبيعة وحجم وتعقيد خدمات املدفوعات املراد  تتسق الةفع  وضوابط أنظمة و إجراءات و سياسات  )ب(

جراءات إيشمل بما ، مقدم الطلب لهايتعرض  قد أي مخاطر  وإدارة ومراقبة واإلبالغ عن لتحديد ،تقديمها

 .محاسبية مخاطر وإجراءات إدارةو إدارية سليمة 

 :تكون أنشطتهأن ( 2)  

 .لمملكةلقيمة اقتصادية تحقيق ل)أ( 

 لسياسات وتوجهات اململكة. )ب( 
ً
 وفقا

 .1-2الواردة في املادة أهداف املؤسسة متوافقة مع )ج( 

من مقدم الطلب بها تم إخطار  عالقةوأي معايير أخرى ذات  استوفى متطلبات الترخيص الواردة في هذه القواعد ( 3)

بل املؤسسة.   ق 

 ترخيصأن تمنح أو قبل إصدار الترخيص استيفاؤها يتعين على مقدم الطلب حددة متحديد إجراءات للمؤسسة  يجوز )ب( 
ً
 شروطم ا

ً
 . ا

يجوز للمؤسسة إلزام مقدم الطلب الذي يقدم خدمات غير خدمات املدفوعات بإنشاء كيان مستقل ملزاولة واحدة أو أكثر من ( ج)

ال. رأت ضرورة ذلك للحفاظ على سالمته ماإذا خدمات املدفوعات وذلك في حال   املالية أو ألداء دورها الرقابي الفع 

 الرد على الطلب     6-9

 بقرارها خالل مدة  )أ( املؤسسة
ً
 للمادة  90تخطر مقدم الطلب كتابيا

ً
 من تاريخ استكمال الطلب وفقا

ً
 )د(. 7-6يوما

 لذلك، وعلى املؤسسة إخطار مقدم الطلب بالجدول الزمني املعدل.  90يحق للمؤسسة تمديد املدة )ب( 
ً
 حيثما رأت ضرورة

ً
 يوما

 املرتبطةالجهات  تقييمات إضافية للجهات األجنبية و     6-10

  اشخصً مقدم الطلب كان ماإذا )أ( في حال 
ً
 : التي التأكد منيجب على مقدم الطلب ف ،امرتبط

ال على مقدم الطلب.شرافاملؤسسة من أداء دورها اإل  ل تمنع العالقة مع ذلك الشخص( 1)   ي الفع 

 املتعلقة بالشخص املرتبط أجنبيواللوائح  األنظمة( 2)
ً
ال على مقدم الفع   اإلشرافي دورهاأداء املؤسسة من ل تمنع  ا

 الطلب.

املرتبط قادر على تقديم  لشخصإلثبات أن او أدلة إضافية أمعلومات ب هاد تزويللمؤسسة أن تطلب من مقدم الطلب يحق )ب( 

 ولن  ،خدمات ذات صلةال
ً
 املعلومات:  تشمل هذهململكة. وقد ابالقطاع في يؤثر سلبا

 أجنبيالترخيص، في حالة الشخص املرتبط  إثبات( 1)
ً
 . ا

متطلبات  جميع استوفواة بوظائف الرقابالاإلدارة العليا واألشخاص الذين يتولون و إثبات أن املالك املستفيدين، ( 2)

 ماإذا في حال و، التعيين في املناصب القيادية
ً
استيفاء املعايير األجنبية املكافئة فعليه  ا؛أجنبي   اكان الشخص مرتبط

 بشكل يتوافق مع متطلبات املؤسسة.  

 .لشخص املرتبطاملالية املدققة ل القوائم( 3)

 الرفض     6-11

للمتطلبات املنصوص عليها في هذه القواعد أو متطلبات الترخيص  استيفائه  في حال عدم    طلب الترخيص  رفض  ،لمؤسسةيجوز ل)أ(  

 للمادة 
ً
طلب ال، والسماح ملقدم طلبالقدم مل اكتابي   اقدم املؤسسة إخطارً ست   في مثل هذه الحالة،فقرة )ب(.  7-6الواردة وفقا

 من تاريخ صدور القرار. 30خالل مدة في القرار الطعن ب
ً
 يوما

. في القرارطلب بعد الطعن يحق للمؤسسة رفض ال)ب( 
ً
 ، وعليه ستخطر املؤسسة مقدم الطلب بقرار الرفض كتابيا

افقة املبدئية    6-12  املو

 املؤهل ملزاولة تقديم خدمات املدفوعات:  القانوني الكيان  بعد  لم يؤسس مقدم الطلبماإذا يحق للمؤسسة التالي في حال )أ( 

 ، وعلى املؤسسة إخطار مقدم الطلب بذلك. 6-6استثناء مؤقت عن املتطلبات الواردة في املادة ( 1)
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 . 12-6يحق للمؤسسة إصدار موافقة مبدئية مشروطة باملتطلبات الواردة في املادة ( 2)

 تتضمن: ، التي قد القواعد  وفًقا لهذه للترخيص الالزمة املتطلبات املتبقيةمن استكمال مكن املوافقة املبدئية مقدم الطلب ت  )ب( 

 6-6 املادةالتسجيل التجاري املنصوص عليه في ، الذي يشمل القانوني لفرع داخل اململكة الكيان وإنشاء تأسيس (1) 

 . ()دفقرة 

 للمادة استيفاء ما يثبت  (2) 
ً
 . 7متطلب الحد األدنى من رأس املال وفقا

 هذه القواعد. بموجب املنصوص عليهاوالضوابط نظمة األ و جراءات، اإل و السياسات،  (3)

عتبر ل  ج()
 
 . خدمات املدفوعات تقديم  ملزاولةترخيًصا املبدئية املوافقة ت

بل املؤسسة،  ايومً  180 ملدةاملبدئية املوافقة تسري د( ) يجوز ملقدم و   .مالم تحدد املؤسسة خالف ذلكمن تاريخ إصدارها من ق 

 أخرى  180سريان املوافقة املبدئية ملدة أقصاها لتمديد  ا إلى املؤسسةالطلب أن يقدم طلًبا كتابي  
ً
أن يرفع مقدم الطلب  على، يوما

. للطلبه 
ً
 مؤسسة قبل انتهاء سريان مدة املوافقة املبدئية األولية بثالثين يوما

عتبر طلب الترخيص مرفوًضا ( ه) لهذه وفًقا صدار الترخيص املتبقية والالزمة إل تطلبات املمقدم الطلب  لم يستوف  ماإذا في حال ي 

 للمدة بعد التمديد )د( فقرة  12-6القواعد خالل املدة املحددة املنصوص عليها في املادة 
ً
م ييجوز ملقدم الطلب إعادة تقدو  .أو وفقا

 .6 للمادةا فًق طلب الترخيص و 

 للمؤسسة طلب أي معلومات إضافية منويجوز . املبدئيةوافقة املرفض الطلب حتى بعد تقديم في ( تحتفظ املؤسسة بالحق و)

 .7-6للمادة  اخرى وفًق األ تدابير ال بعض مقدم الطلب أو اتخاذ

 

 الدخول إلى السجل    6-13

 تنش ئ املؤسسة قائمة 
 
 وتتيحها للعموم على موقعها اإللكتروني الرسمي.  رخص لهمبمقدمي خدمات املدفوعات امل

 

 نتقاليةاألحكام ال          6-14

ا  يوًما تقويمي   180التقدم بطلب الحصول على ترخيص املؤسسة خالل فترة  ؛)أ( يجب على الجهة التي تقدم خدمات املدفوعات داخل اململكة

 . 6من تاريخ دخول هذه القواعد حيز التنفيذ وفًقا ألحكام املادة رقم 

للجهات التي تقدم  يمكن؛ دون اإلخالل بصالحيات املؤسسة بموجب هذه القواعد أو األنظمة واللوائح األخرى املعمول بها)ب( 

على حين حصولها الزمنية والشروط التي تحددها املؤسسة إلى  املدةخدمات املدفوعات الستمرار في تقديم خدماتها وذلك ضمن 

 ترخيص املؤسسة لتقديم خدمات املدفوعات. 

 

 وإلغاؤهاصالحية الرخصة    6-15

سنوات من تاريخ الحصول على الترخيص، ويحق  إلى ثالث صالحية التراخيص املمنوحة لتقديم خدمات املدفوعات  مدةتمتد  ( أ)

أو أي تعليمات  ذات عالقة عند عدم اللتزام بهذه القواعد أو أي أنظمة أو لوائح أخرى إلغاؤها للمؤسسة إيقاف الرخصة أو 

 تصدرها املؤسسة. 

للمؤسسة إلغاء أو إيقاف الترخيص  يجوز ؛ العالقةذات األخرى بموجب األنظمة واللوائح دون اإلخالل بصالحيات املؤسسة  (ب )

 في أي من الحالت التالية:

رخص له أي   في حال (1)
 
شهًرا  12في اململكة ملدة  من خدمات املدفوعات اعدم مزاولة مقدم خدمات املدفوعات امل

 متتالية.  

رخص له بنيته  إخطارفي حال  (2)
 
 التوقف عن تقديم خدمات املدفوعات. في للمؤسسة مقدم خدمات املدفوعات امل
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رخصفي حال عدم عدم قدر  (3)
 
بأي من  -وفق تقدير املؤسسة -على اللتزام  له ة مقدم خدمات املدفوعات امل

 .  (بما في ذلك متطلبات رأس املال)املتطلبات الواردة في القواعد 

رخص له إخطارفي حال عدم  (4)
 
 17-6الواردة في املادة  املؤسسة بالتغييرات الجوهرية مقدم خدمات املدفوعات امل

 القواعد )بما في ذلك متطلبات رأس املال(.  هذهتطلبات مبأي من في التزامه املؤثرة و 

رخص له مخالفة جوهريةمقدم خدمات املدفوعات في حال ارتكاب  (5)
 
هذه ام ألحد أحك -وفق تقدير املؤسسة- امل

 القواعد. 

رخص له مقدم خدمات املدفوعات رأت املؤسسة أن ماإذا في حال  (6)
 
يشكل تهديًدا على  -وفق تقدير املؤسسة –امل

 استقرار نظم املدفوعات أو الثقة فيها. 

 املصلحة العامة.لحماية لحماية مصالح العمالء أو  وذلكإلغاء الترخيص  ضرورة رأت املؤسسةماإذا في حال  (7)

 حالة.كل  لدرجة خطورة لمؤسسة إلغاء الرخصة أو إيقافها حسب تقديرهال)ج( 

شعر)د(  
 
، وفًقا للمنصوص  التي دعت املؤسسة إلى ذلك  واألسبابرخصة  اللغاء  إاملؤسسة مقدم خدمات املدفوعات قبل إيقاف أو    ت

 رار املؤسسة الصادر في حقه.يوًما للتظلم من ق 30،  وتسمح له بفترة  15-6عليه في الفقرة )ه( من املادة 

)ه( للمؤسسة إيقاف رخصة مقدم خدمات املدفوعات على الفور، وإجراء التحقيقات الالزمة وفًقا للصالحيات املمنوحة لها، في 

شكل خطًرا على العمالء أو على  ماإذا  حال   في   املدفوعات أو على الستقرار املالي  ةنظمأرأت املؤسسة أن مقدم خدمات املدفوعات ي 

 )ب( الواردة أعاله.  15-6( من املادة 6-5-3اململكة خاصة فيما يتعلق بالحالت الواردة في الفقرات )

  إلغاء الرخصة.  )و( للمؤسسة طلب إغالق مقر مقدم خدمات املدفوعات في اململكة أو تصفيته في حال

املدفوعات بالشروط واإلجراءات التي تحددها   )ز( للمؤسسة تحديد فترة معينة إليقاف الرخصة أو حتى يلتزم مقدم خدمات

 املؤسسة. 

رخص لهم  يجوز ملقدمي)ح(  
 
قرارات املؤسسة الصادرة   منالتظلم   ؛الصادر في حقهم قرارات إلغاء أو إيقاف،  خدمات املدفوعات امل

 .19املادة ، وذلك وفًقا للجراءات املنصوص عليها في 15-6بموجب املادة 

 

 رسوم إصدار وتجديد الرخصة      6-16

الطلب سداد رسوم إصدار  على مقدميتعين  )أ( في حال موافقة املؤسسة على طلب الترخيص وقبل إصدار املؤسسة للرخصة

 الرخصة حسب التي:

 (.Micro PIريال سعودي( لرخصة شركة املدفوعات الصغيرة ) 20,000عشرون ألف ريال سعودي ) (1)

 (.Major PIريال سعودي( لرخصة شركة املدفوعات الكبيرة ) 50,000خمسون ألف ريال سعودي ) (2)

 (.Micro EMIشركة النقود اإللكترونية الصغيرة )ريال سعودي( لرخصة  20,000ألف ريال سعودي ) عشرون (3)

 (.Major EMI)الكبيرة ريال سعودي( لرخصة شركة النقود اإللكترونية  50,000ألف ريال سعودي )خمسون  (4)

سداد رسوم سنوية تعادل رسوم إصدار الرخصة املطبقة ( يتعين على مقدم خدمات املدفوعات الذي يرغب في تجديد الرخصة  ج)

في  ااملنصوص عليهاملمنوحة له و عند نهاية مدة صالحية الرخصة على فئة الرخصة التي يحملها مقدم خدمات املدفوعات، وذلك 

 . )أ( 15-6املادة 

 ديل الرسوم املنصوص عليها في هذه املادة حسب ما تراه ضرورًيا.( يجوز للمؤسسة تعد)

)أ( وذلك   17-6املنصوص عليه في املادة  و   املقابل  يخضع مقدم خدمات املدفوعات إلعادة التقييم ودفع رسوم إصدار الترخيص(  ه)

ستأنف فترة صالحية الرخصة  .)د( 17-6)ج(، و 17-6وفًقا للمواد  يصرخالت بنودفي حدوث تغيير في حالة 
 
وفي مثل تلك الظروف، ت

عدلةالرخصة الجديدة صدار إجديد اعتباًرا من تاريخ  من
 
 . امل
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 التغييرات في ظروف إصدار الترخيص   6-17

 مقدم خدمات املدفوعات اللتزام بالتي:)ب(، يجب على  17-6تغييرات املنصوص عليها في املادة ال منأي )أ( قبل إجراء 

( إشعار املؤسسة كتابًيا عن رغبته في إجراء هذه التغييرات، على أن يشتمل على أسباب إجراء هذه التغييرات والتاريخ 1)

 ما تحدده املؤسسة. التنفيذ، وفقاملتوقع لدخولها حيز 

 ( الحصول على خطاب عدم ممانعة املؤسسة على تلك التغييرات.2)

 )أ( التي: 17-6على خطاب عدم ممانعة املؤسسة وفًقا ألحكام املادة  )ب( تشمل التغييرات التي تتطلب الحصول 

 ( بيانات مقدم خدمات املدفوعات، بما في ذلك:1)

 (.التجاري السجل في )أ( السم القانوني )كما هو موضح 

 )ب( السم التجاري )إذا توفر(.

 )ج( املقر الرئيس ي للعمل.

 اململكة.في عنوان املكتب املسجل  ( د)

 .-إن وجد -لفروع اإغالق  أو افتتاح ( ه)

 )و( بيانات التواصل الخاصة بعضو اإلدارة العليا واملخول كجهة اتصال رئيسية للتواصل مع املؤسسة.

 املوقع اإللكتروني.  )ز(

 تفاصيل أي سجل تجاري باململكة. ( ح)

 ( التغييرات املرتبطة بتشغيل أعمال مقدم خدمات املدفوعات، بما في ذلك: 2)

فصل ألي تغييرات متوقعة  إل أي مقترحات  ( أ) عادة هيكلة، أوإعادة تنظيم أو توسيع لنطاق األعمال، مع شرح م 

 تقييم املخاطر لدى مقدم خدمات املدفوعات. في تؤثر 

بما في ذلك رأس مال  املالية ملقدم خدمات املدفوعات املصادرلى ع اجوهري   ايمكن أن يسبب تغييرً إجراء أي   (ب )

 .الشركة

 مع طرف ثالث.الجديدة  األساسية سناداتفاقيات اإل أو  اإلسناد األساسيةتغييرات على ترتيبات ال)ج( 

عتمدة لحماية3)
 
 )د(. 1-14وفًقا للمادة رقم  هاوحفظ أموال العمالء ( التغييرات على السياسة التي توثق اللية امل

 :مايليتغييرات على أي ( 4)

 ملقدم خدمات املدفوعات. املالك املستفيدينأي تغييرات على األشخاص في قائمة  ( أ)

 اإلدارة العليا ملقدم خدمات املدفوعات. يمثلون أي تغييرات على األشخاص الذين  (ب )

اإلداري أو هيكل  الاإلدارة العليا أو عضو في    اءعضأأو   ؛ينستفيد املك  المن املأي  في مالءمة  )ج( التغييرات التي تؤثر  

 رقابية.  ااألشخاص الذين يتولون مهامً 

 .2-15وفًقا ألحكام املادة رقم  أو الحدود األخرى املطلوبةعمليات ال( التغييرات على السياسة املتعلقة بحدود 5)

 .17-6 هذه املادة لغرض( أي تغييرات أخرى تحددها املؤسسة 6)

رغبته في  في حال  ،رخصتهلتعديل بنود  التقدم بطلب للحصول على موافقة املؤسسة ؛على مقدم خدمات املدفوعاتيجب )ج( 

رخص له بتقديمها أو أي من البنود املحددة في إضافة 
 
ذلك قبل تقديم خدمات و  رخصته،أو تعديل أي من خدمات املدفوعات امل

 املدفوعات غير املذكورة في رخصته الحالية أو خارج نطاقها 
ً
 )د(. 17-6 للمادة رقموفقا

أسباب تحتمل مظنة عدم التزامه لديه إشعار املؤسسة فوًرا في حال علمه أو  ؛)د( يجب على مقدم خدمات املدفوعات الصغيرة

يجب على  كما فيما يخص الحدود املفروضة على مقدمي خدمات املدفوعات الصغيرة. 6املادة بأي من األحكام املنصوص عليها في 
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تبين له احتمالية مخالفة أنشطته لهذه األحكام لفترة ثالثة ماإذا إشعار املؤسسة فوًرا في حال   ؛مقدم خدمات املدفوعات الصغيرة

مقدمي خدمات املدفوعات الصغيرة في مخالفتهم الجوهرية ألحكام  رأت املؤسسة استمرار ماإذا وفي حال أشهر تقويمية متتالية. 

يحق للمؤسسة توجيه مقدم خدمات املدفوعات الصغيرة بالتقدم للحصول على رخصة شركة املدفوعات الكبيرة  ف، 6املادة 

(Major PI( أو شركة النقود اإللكترونية الكبيرة )Major EMI  )  أو حسب الفترة   ،من تاريخ إشعاره بذلك  اتقويمي    ايومً   90وذلك خالل

منع مقدم خدمات املدفوعات الصغيرة من تجاوز الحدود أو  ؛يحق للمؤسسة خالل فترة دراسة الطلبو التي تحددها املؤسسة. 

 لتزام بها. ، أو فرض أي متطلبات أخرى ترى املؤسسة ضرورة ال6مخالفة األحكام املنصوص عليها في املادة 

على  الحصول  د بعأي من أسهمه في األسواق املالية داخل اململكة أو خارجها، إل  طرح ؛ملقدم خدمات املدفوعات)ه( ل يجوز 

 موافقة كتابية مسبقة من املؤسسة. 

، يحق للمؤسسة طلب أي معلومات أو بيانات من مقدم 17-6)و( في حال إجراء أي من التغييرات املنصوص عليها في املادة رقم 

 املدفوعات ومقابلة موظفيه قبل إصدار قراراتها أو تحديد اإلجراءات الالزمة. خدمات 

أو معلومات مستندات طلب تعديل نوع الرخصة املقدمة في طلب مقدم خدمات املدفوعات بعد مراجعة أي  ؛)ز( يحق للمؤسسة

 . 17-6وفًقا ألحكام املادة رقم تقديمها تم 

 املؤسسة اللتزام بإشعار    6-18

ا إذا علم بحدوث يوًما تقويمي    14  مدة أقصاهاإشعار املؤسسة في أقرب وقت ممكن وخالل    ؛)أ( يجب على مقدم خدمات املدفوعات

 األحداث التية:  أو احتمالية حدوث أي من

 . عملياتها واحدة أو أكثر من خدمات املدفوعات التي يقدمها أو يعطلإلى خدمة ( أي حدث يمنع الوصول 1)

 بها.  واللوائح املعمول أو بموجب األنظمة القواعد هذه ( أي إخالل بالتزاماته بموجب 2)

 في داخل اململكة أو خارجها.  أي دعوى مدنية أو جنائية ضده سواء  في حال وجود ( 3)

 ( افتتاح أي من إجراءات اإلفالس أو التصفية أو إجراءات تصفية أخرى بموجب أنظمة أي دولة. 4)

بل جهة 5) في داخل اململكة أو  غير املؤسسة، سواء  أخرى ( اتخاذ أي إجراء تأديبي أو عقوبة ضده أو فرضها عليه من ق 

 خارجها.  

 في داخل اململكة أو خارجها. اختصاصات املؤسسة، سواء  ( خضوعه إلى أي تغيرات في املتطلبات النظامية خارج 6)

 )و(.   8( اإلبالغ عن حالت الحتيال وفًقا ملتطلبات املادة رقم 7)

 ( أي حدث آخر تحدده املؤسسة. 8)

يجب  ،هذه القواعد  وفق أنظمة أولوائح أخرى أقصر من الفترة التي حددتها ؛تم تحديد فترات زمنية لألحداث املذكورة أعالهماإذا في حال 

 خالل الفترة الزمنية األقصر.  تقديم اإلشعار للمؤسسة

 ممارسة أنشطة تجارية بخالف أنشطة املدفوعات     6-19

ممارستها، فإنه يجوز رغب في  ، أو  ته)أ( في حال ممارسة مقدم خدمات املدفوعات أو مقدم الطلب ألنشطة تجارية خارج نطاق رخص

رأت أن األنشطة التجارية األخرى قد تؤثر سلًبا ماإذا  للمؤسسة أن تطالبه بإنشاء كيان مستقل لتقديم خدمات املدفوعات في حال  

 مايلي: في 

 املؤسسة. نع املعمول بها الصادرة أو األنظمة واللوائحالقواعد ( قدرة مقدم خدمات املدفوعات على اللتزام بهذه 1)

 .( تمكن املؤسسة من اإلشراف على مقدم خدمات املدفوعات بشكل فعال2)

 )ب( يكون قرار املؤسسة بناًء على نموذج أعمال مقدم خدمات املدفوعات وحسب الظروف املرتبطة بذلك. 

 متطلبات رأس املال  7

 مقدمة      7-1

عد اضمان التزامه بمتطلبات رأس املال املنصوص عليها في هذه القو  ؛تقديم خدماته عند )أ( يجب على مقدم خدمات املدفوعات 

 املعمول بها.  األخرى  واألنظمة واللوائح



22 
 

 )ب( يحق للمؤسسة تعديل متطلبات رأس املال ملقدمي خدمات املدفوعات وفق ما تراه مناسًبا. 

 

 رأس املال 7-2  

 : (Payment Institutionاملدفوعات الصغيرة ) املال لشركات)أ( متطلبات رأس 

تقديم مايثبت  ؛ترخيص شركة مدفوعات صغيرةل مقدم الطلبعلى يجب  – الحد األدنى ملتطلبات رأس املال( 1)

  املدفوع.رأس املال  أدنى منكحد  ريال سعودي 1,000,000دفع بللمؤسسة 

رأس  اتمتطلبالحد األدنى من يجب أن تحافظ شركة املدفوعات الصغيرة على مبلغ يعادل – املستمر( رأس املال 2)

 (.  1)أ( ) 2 -7في املادة رقم  ةاملال املذكور 

 

 : (Payment Institution)ب( متطلبات رأس املال لشركة املدفوعات الكبيرة )

تقديم ما يثبت  ؛ترخيص شركة مدفوعات كبيرةليجب على مقدم الطلب  – الحد األدنى ملتطلبات رأس املال( 1)

 .من رأس املال املدفوعكحد أدنى  ريال سعودي 3,000,000بدفع للمؤسسة 

بين البندين  يجب أن تحافظ شركة املدفوعات الكبيرة على مبلغ يعادل القيمة األعلى من–( رأس املال املستمر 2)

 التيين:

 (.1)ب( ) 2-7في املادة رقم  ةاملذكور  األدنى من متطلبات رأس املالالحد )أ( 

 % من املتوسط الشهري لقيمة عمليات املدفوعات لشركة املدفوعات الكبيرة. 1)ب( 

 

 (: Micro Electronic Money Institutionالصغيرة )املحافظ اإللكترونية( ) لشركة النقود اإللكترونية )ج( متطلبات رأس املال

تقديم ما  ؛يجب على مقدم الطلب لترخيص شركة نقود إلكترونية صغيرة – الحد األدنى من متطلبات رأس املال( 1)

 . من رأس املال املدفوعكحد أدنى  ريال سعودي 2,000,000دفع بيثبت للمؤسسة 

متطلب رأس املال األولي يجب أن تحافظ شركة النقود اإللكترونية الصغيرة على مبلغ يعادل  -( رأس املال املستمر 2)

 (.  1)ج( ) 2-7املذكور في املادة رقم 

 

 (: Major Electronic Money Institution) )املحافظ اإللكترونية( الكبيرة لشركة النقود اإللكترونية )د( متطلبات رأس املال

يجب على مقدم الطلب لترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة تقديم ما يثبت  – الحد األدنى من متطلبات رأس املال( 1)

 . من رأس املال املدفوعكحد أدنى  ريال سعودي 10,000,000دفع بللمؤسسة 

يجب أن تحافظ شركة النقود اإللكترونية الكبيرة على مبلغ يعادل القيمة األعلى من بين  –املال املستمر ( رأس2)

 البندين التيين:

 (.1)د( ) 2-7في املادة رقم  ةاملذكور  الحد األدنى من متطلبات رأس املال)أ( 

 . إجمالي متوسط النقود اإللكترونية القائمة% من 2)ب( 

 استيفاء متطلبات رأس املال       7-3

( من خالل تقديم اإلثباتات املقبولة 7استيفاء متطلبات رأس املال املنصوص عليها في املادة رقم ) ؛يجوز ملقدم خدمات املدفوعات

 :ألي مما يلي ،للمؤسسة

 ( أدوات رأس املال )بما يشمل أسهم1)
ً
 عادية مدفوعة ملقدم خدمات املدفوعات أو مقدم الطلب(.  ا

 ( أرباح محتجزة.  2)

 ( احتياطيات أخرى. 3)

 املالي الضمان          7-4

 املدفوعات اللتزام بما يلي: خدماتمقدم )أ( يجب على 

 ( قبل إصدار ترخيص املؤسسة بموجب أحكام هذه القواعد: 1)
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  % على األقل من رأس املال املطلوب وعلى أساس مستمر5يعادل لدى املؤسسة  ضمان ماليوضع )أ( 
ً
 وفقا

 .7ألحكام هذه املادة 

حسب األنواع –)ب( الحصول على استثمارات والحتفاظ بها في صورة أصول آمنة وقابلة للتحويل إلى سيولة  

% على األقل من رأس املال املطلوب وعلى 5 تهاقيموالتي تبلغ وحجزها لدى املؤسسة،  -التي تقبلها املؤسسة

 . 7أساس مستمر وفًقا ألحكام املادة رقم 

 املبالغ والستثمارات طوال الفترة الزمنية التي يحمل فيها مقدم خدمات املدفوعات ترخيصحتفاظ بهذه ال ( 2)
ً
 صادر  ا

ً
 ا

  بموجب هذه القواعد.

)أ( على أساٍس سنوي، وأن يضمن  4-7إعادة تقييم املبالغ املنصوص عليها في املادة رقم  ؛)ب( يجب على مقدم خدمات املدفوعات

 )أ(.  4-7أو الستثمارات املحتفظ بها كافية لستيفاء متطلبات املادة رقم  الضمان املاليأن تكون قيمة 

 رأس املال املطلوب    إثبات      7-5

من خالل  املستمررأس املال و متطلبات رأس املال لحد األدنى من باإثبات التزامه  ؛يجوز ملقدم الطلب وملقدم خدمات املدفوعات

 تقديم التي: 

 ن جهة الترخيص املختصة في اململكة يثبت رأس املال املدفوع. ع( نسخة معتمدة من الترخيص الصادر 1)

بل محاسب قانوني معتمد يكون عضًوا في 2)  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ( قوائم مالية مدققة من ق 

 املؤسسة.  تقبلها( أي طريقة أخرى 3)

 املعايير املحاسبية      7-6

اللتزام باملعايير املحاسبية املعمول بها في اململكة عند تنفيذ جميع األحكام املشار إليها في املادة   ؛يجب على مقدم خدمات املدفوعات

 ذلك.بغير  7املادة نص تأو اللتزامات أو حقوق امللكية أو قائمة الدخل، ما لم  األصول قيمة عند إقرار أو تقييم  7 رقم

 إدارة املخاطر   8

وضع السياسات واإلجراءات والضوابط الالزمة إلدارة املخاطر املرتبطة بخدمات  ؛املدفوعاتمقدم خدمات يجب على  ( أ)

 . 8 رخص له بتقديمها وذلك وفًقا ألحكام هذه املادةُ  املدفوعات الم

تحديث سياسات إدارة املخاطر وإجراءاتها وضوابطها ومراجعتها بشكل سنوي على  ؛يجب على مقدم خدمة املدفوعات)ب( 

 . مالءمتهاتعديالت إضافية ترى  وتزويد املؤسسة بالنسخ املحدثة، وللمؤسسة طلب أي معلومات أو األقل،

ونطاق  ،يؤديهامراعاة أنواع األنشطة التي  ؛)ج( يجب على مقدم خدمات املدفوعات عند إعداد السياسات واإلجراءات والضوابط

 املخاطراملرتبطة بعملياته. درجة أعماله، وأي تحديات تشغيلية و  وتعقيد نموذج وطبيعة

التعرف على املخاطر املحتملة ومراقبتها وإدارتها ورفع التقارير   كيفية ؛)د( يجب أن تبين السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط

 عنها. وتتضمن هذه املخاطر مايلي: 

 ( املخاطر التشغيلية.1) 

 الحتيال. ( مخاطر 2)

 ( مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب والجرائم املالية.3)

 ( مخاطر األمن السيبراني.4)

 ( مخاطر السمعة واملخاطر القانونية. 5)

 ( مخاطر السيولة.6)

 ( مخاطر الئتمان.  7)

 خرى. راف األ ط( مخاطر األ 8)

 ( مخاطر السوق. 9)

 ( مخاطر صرف العمالت األجنبية. 10)

 األعمال.  مخاطر استمرارية( 11)
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 . وسريتها( مخاطر حماية البيانات 12)

 ( أي مخاطر تجارية أو مالية أو مخاطر أخرى متعلقة باألعمال ذات الصلة بأنشطة مقدم خدمات املدفوعات.  13)

 ت التزامه بتنفيذ ضوابط سليمة إلدارة املخاطر، بما في ذلك: تزويد املؤسسة بما يثب ؛املدفوعات )ه( يجب على مقدم خدمات

( إنشاء وظيفة إلدارة املخاطر، ووظيفة للمراجعة الداخلية، ووظيفة لاللتزام، وضمان منح رؤساء هذه الوظائف 1)

 الستقاللية والصالحيات الالزمة ألداء مهامهم. 

 ة وإدارة املخاطر ووظائف اللتزام واملراجع الخارجي.املراجعة الداخلي ؛( إنشاء إطار رقابي متكامل يشمل2)

 الة لتحديد املخاطر املحتملة وإدارتها ومراقبتها ورفع التقارير عنها.( وضع إجراءات فع  3)

وإجراءات إدارة املخاطر واإلجراءات السليمة اإلجراءات اإلدارية  ؛( وضع آليات مناسبة للرقابة الداخلية، بما يشمل4)

 املحاسبية.  

 : التي )و( يجب على مقدم خدمات املدفوعات

التعامل معه، وتحديثها حسب آلية ( وضع السياسات واإلجراءات والنظم والضوابط الالزمة للكشف عن الحتيال و 1)

 توجيهات املؤسسة.

إشعار مع دولة في اململكة عن الحالت والتقارير املتعلقة بالحتيال، ( إبالغ إدارة التحقيقات املالية لدى إدارة أمن ال2)

 ا املؤسسة.متحدده والصيغة التياملؤسسة بصفة مستمرة عنها وفق املدة 

 حوكمة الشركات   9

اللتزام بمتطلبات حوكمة الشركات املحددة أدناه، وبأي تعديالت أو تغييرات تجريها  ؛)أ( يجب على مقدم خدمات املدفوعات

 املؤسسة على هذه املتطلبات. 

 -كحد أدنى–على أن تشتمل وضع ترتيبات للحوكمة الداخلية وتحديثها بصورة مستمرة،    ؛)ب( يجب على مقدم خدمات املدفوعات

 : على ما يلي

مهامهم ومسؤولياتهم وأسماء  تفاصيل و  أو الوظائف واألقسامأالهيكل التنظيمي متضمًنا جميع اإلدارات  وصف( 1)

 .رقابيةالهام املوظائف أو الوكل شخص يتولى العليا وتحديد األشخاص املسؤولين في اإلدارة  مسؤوليها،

 اإلداري لهيكل لسياسات واإلجراءات والضوابط الالزمة لضمان تحديد وتوضيح األدوار واملسؤوليات املوكلة ال( 2)

 واألعضاء فيه واإلدارة العليا وكل شخص يتولى وظائف أو مهام
ً
 رقابية.  ا

 األشخاص املسؤولينبل  لضمان استقاللية الوظائف واملهام املدارة من ق  سياسات واإلجراءات والضوابط الالزمة ( ال3)

 املرتبطة بها وتبعيتها اإلدارية.    وفصل املهام، عن الوظائف واملهام الرقابية

 . واملكافآت التعويضات( سياسات وإجراءات 4)

 ( ضوابط تعارض املصالح.5)

 ( ضوابط نزاهة وشفافية األعمال التشغيلية ملقدم خدمات املدفوعات.  6)

 ( ضوابط لضمان اللتزام باألنظمة واللوائح املعمول بها.7)

 املحافظة على سرية املعلومات.  طرق ( 8)

 . 11املادة رقم وفًقا ألحكام  ؛( ضوابط لضمان العدالة في العمليات، بما في ذلك املتطلبات املتعلقة بحماية العمالء9)

 لجميع سياسات الحوكمة وإجراءاتها والنظم والضوابط املرتبطة بها.الدورية ( الترتيبات الالزمة للمراجعة واملتابعة 10)

 يلي:)ج( يجب على مقدم خدمات املدفوعات اللتزام بما 

عليها وتزويد املؤسسة بالنسخة   ي ر اإلداالهيكل ، والتأكد من موافقة  9(  توثيق جميع الترتيبات املطلوبة بموجب املادة  1)

 .املعتمدة

مرة سنوًيا، وتزويد املؤسسة باألدلة على إجراء هذه  -على األقل-( اللتزام بتحديث هذه الوثائق والترتيبات 2)

 طلب أي معلومات إضافية أو إجراء تغييرات على الترتيبات ذات الصلة. ؛التحدثيات، ويجوز للمؤسسة

 املدفوعات ما يلي:)د( يجب على مقدم خدمات 
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لجنة للمراجعة ولجنة  -على األقل- تشمل، على أن 9املادة هذه ( إنشاء لجان متخصصة لضمان التزامه بمتطلبات 1)

 إلدارة املخاطر. 

 الزمة ألداء أعمالها. ( منح هذه اللجان الصالحيات ال2)

 ( مراقبة أدائها. 3)

إصدار توجيهات ملقدم خدمات املدفوعات بتنفيذ إجراءات معينة مرتبطة بترتيبات الحوكمة الخاصة به. وفي   ؛)ه( يجوز للمؤسسة

 يحق للمؤسسة اتخاذ إجراء تصحيحي أو تنفيذي وفًقا لصالحياتها.  ؛بهذه التوجيهات هحال عدم التزام

 اإلرهاب    األموال وتمويلمكافحة غسل  10

الخاصة  والنظام به اللتزام بنظام مكافحة غسل األموال واللوائح والقواعد املتعلقة ؛يجب على مقدم خدمات املدفوعات

 .واللوائح والقواعد ذات العالقةوتمويله  اإلرهابمكافحة جرائم ب

 حماية العمالء  11

 الشروط واألحكام  11-1

تقديم وثيقة توضح بالتفصيل شروط وأحكام خدمات املدفوعات املقدمة إلى عمالئه وفق   ؛على مقدم خدمات املدفوعات)أ( يجب  

 ما يلي: 

( لكل عميل جديد من عمالئه، مع منحه فترة زمنية مناسبة ملراجعة شروط وأحكام الخدمة واتخاذ القرار املناسب 1)

 له.قبل بدء تقديم خدمات املدفوعات 

 بناًء على طلبهم. ل عميل من عمالئه الحاليين ( لك2)

 كتابًيا، و يتم تسليمها وفًقا للطريقة التي يختارها العميل.  الشروط واألحكامتقدم 

( يوًما تقويمًيا 30إشعار العمالء بأي تغييرات على الشروط واألحكام قبل تطبيقها بثالثين )  ؛)ب( يجب على مقدم خدمات املدفوعات

يجب أن يكون للعميل الحق في إنهاء العالقة التعاقدية دون تحمل أي فلشروط واألحكام املعدلة،  ل  هعلى األقل. وفي حالة عدم قبول

 تكلفة. 

 عبر البريد أو إلكتروني  )ج( يجوز تقديم معلومات حول الشروط واألحكام
ً
)بما في ذلك املوقع اإللكتروني أو تطبيق الجوال أو البريد  ا

 اإللكتروني(. 

للعميل باللغة العربية  وإتاحتها صياغة الشروط واألحكام بلغة واضحة ومفهومة وغير مضللة،  ؛)د( على مقدم خدمات املدفوعات

 مة باللغة اإلنجليزية في حال طلبها.  أو أي لغة أخرى متفق عليها بينهم، مع توفير ترج

 معلومات حول العمليات واألتعاب والرسوم    11-2

طاري، تقديم أو إتاحة جميع املعلومات اإل عقد العمليات املدفوعات بموجب يجب على مقدم خدمات املدفوعات عند تنفيذ )أ( 

 2-11مع مراعاة أحكام املادة رقم - وعاتدفماملرتبطة بالخدمة لكل عميل من عمالئه وذلك قبل موافقة العميل على أي عملية 

 التي: أيام عمل من تاريخ الطلب، وتشمل املعلومات 3، أو في أي وقت آخر يطلبها العميل على أن يتم تزويده بها خالل -)ج(

 م  ( جدول الرسوم والتكاليف والع  1)
 

حسب الحالت التي -  ت والتحويالت ورسوم السحبولت، بما في ذلك أسعار العمال

 عمليات املدفوعات املنفذة بموجب أحكام العقد اإلطاري.  عند تنفيذ  – تنطبق عليها

 التواصل معه.   بيانات( السم القانوني ملقدم خدمات املدفوعات وعنوانه املسجل و 2)

 ( صيغ وإجراءات تقديم أو سحب املوافقة على إنشاء أوامر املدفوعات أو تنفيذ عمليات املدفوعات.  3)

 ( الطرق املتفق عليها للتواصل بين مقدم خدمات املدفوعات والعميل. 4)

 . 14( الطرق املتفق عليها لحفظ األموال وحمايتها وفًقا ألحكام املادة رقم 5)

إلشعار مقدم خدمات املدفوعات بأي  ؛( اللية والفترة الزمنية الواجب على مستخدم خدمات املدفوعات اللتزام بها6)

أو تنفيذها بصورة خاطئة، ومسؤوليات مقدم خدمات املدفوعات عن  إنشاؤها غير مصرح بها أو تم  مدفوعاتعملية 

 غير املصرح بها.  دفوعاتعمليات امل
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اعتبار قبول مستخدم خدمات املدفوعات للتغييرات أو التعديالت  ؛معلومات متعلقة بالشروط التي يجوز بموجبها( 7)

 على الشروط واألحكام ومدة العقد وحقوق الطرفين في إنهاء العقد اإلطاري. 

 ( الحد األقص ى للفترة الزمنية لتنفيذ خدمات املدفوعات.  8)

تزويد كل عميل من  ؛ةواحد ملرة ات عند تنفيذ عمليات املدفوعات بموجب عقد مدفوعات )ب( يجب على مقدم خدمات املدفوع 

باستثناء املعلومات  - مدفوعات)أ( وذلك قبل موافقة العميل على أي عملية  2-11عمالئه باملعلومات املنصوص عليها في املادة رقم 

 )ج(.  2-11قم مع مراعاة أحكام املادة ر  -(7)أ( ) 2-11الواردة في املادة رقم 

 بعد تنفيذ عمليات املدفوعات،   2-11)أ( واملادة رقم  2-11)ج( يجوز تقديم املعلومات املطلوبة بموجب املادة رقم 
ً
)ب( مباشرة

عد )مثل الهاتف(، حيث يتعذر  ؛وذلك في حالة إجرائها بناًء على طلب مستخدم خدمات املدفوعات باستخدام وسيلة تواصل عن ب 

 توفير هذه املعلومات وفًقا ألحكام الفقرتين السابقتين.  في هذه الحالة

عد )مثل الهاتف( لتنفيذ عمليات املدفوعات، يجوز ملقدم خدمات املدفوعاتد)   ؛ ( في حال استخدام العميل لوسيلة تواصل عن ب 

 بعد تنفي 2-11)أ( واملادة رقم  2-11تقديم املعلومات املطلوبة بموجب املادة رقم 
ً
ذ عمليات املدفوعات، حيث يتعذر )ب( مباشرة

 في هذه الحالة توفير هذه املعلومات وفًقا ألحكام الفقرتين السابقتين. 

 بالتي:  ؛بتنفيذ عمليات املدفوعات أمر العميل( يجب على مقدم خدمات املدفوعات عند تلقي ه)
ً
 تزويد العميل مباشرة

 املدفوعات وتنفيذها. ( تأكيد نجاح أو فشل إنشاء عملية 1)

 ( رقم مرجعي لتتبع حالة عملية املدفوعات، بما يشمل: 2)

 )أ( تاريخ عملية املدفوعات وقيمتها. 

 )ب( بيانات املدفوع له.

( قيمة عملية املدفوعات، وأي رسوم أو تكاليف ذات صلة، بما في ذلك أسعار العمالت والتحويالت الفعلية 3)

 املستخدمة، ورسوم السحب. 

 مر املدفوعات.  وا( تاريخ تلقي مقدم خدمات املدفوعات أل 4)

 باملعلومات   ؛( يجب على مقدم خدمات املدفوعات الخاص باملدفوع له بعد تنفيذ عملية املدفوعاتو)
ً
تزويد املدفوع له مباشرة

 التية: 

من تحديد عملية املدفوعات، وأي بيانات منقولة مع عملية   -مكانوالدافع عند اإل -( مرجع تعريفي لتمكين املدفوع له  1)

 املدفوعات.  

( قيمة عملية املدفوعات بالعملة التي تم بها وضع األموال تحت تصرف املدفوع له. حسب العملة املستخدمة عند 2)

 امتالك املدفوع له حق التصرف في هذه األموال 

 مستحقة من املدفوع له.  ( قيمة أي رسوم أو تكاليف لعملية املدفوعات3)

( سعر صرف العمالت املستخدم في عملية املدفوعات من قبل مقدم خدمات املدفوعات الخاص باملدفوع له، في 4)

 الحالت التي ينطبق عليها ذلك.

 ( تاريخ إيداع قيمة عملية املدفوعات في حساب املدفوع له. 5)

 التأكد من أن أوامر املدفوعات تشتمل على املعلومات التية:  ؛( يجب على مقدم خدمات املدفوعات الخاص بالدافعز)

 ( اسم الدافع. 1)

 ( اسم مقدم خدمة حساب املدفوعات الخاص بالدافع، في الحالت التي ينطبق عليها ذلك. 2)

 في الحالت التي ينطبق عليها ذلك.  ( رقم حساب املدفوعات الخاص بالدافع،3)

 ( رقم الهوية الرسمي للدافع ورقم هوية العميل.4)

 ( اسم املدفوع له. 5)

 ( اسم مقدم خدمة حساب املدفوعات الخاص باملدفوع له، في الحالت التي ينطبق عليها ذلك. 6)

 ا ذلك. ( رقم حساب املدفوعات الخاص باملدفوع له، في الحالت التي ينطبق عليه7)

 ( معرف فريد لعملية املدفوعات.  8)

 ( تاريخ عملية املدفوعات وتوقيتها.  9)
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 ( قيمة عملية املدفوعات.  10)

 ( أي بند أو معلومة أخرى تحددها املؤسسة بشكل مستقل. 11)

ليات املدفوعات تطبيق اإلجراءات الالزمة للكشف والتحقق من عم؛ ( يجب على مقدم خدمات املدفوعات الخاص باملدفوع لهح)

باستثناء عمليات املدفوعات املنشأة  -)و( ناقصة أو غير دقيقة،    2-11ا إذا كانت أي من املعلومات املنصوص عليها في املادة رقم  وعم  

ي القيام بأ ؛ويجوز ملقدم خدمات املدفوعات الخاص باملدفوع له في هذه الحالة  -(4)و( ) 2-11خارج اململكة من أحكام املادة رقم 

 من اإلجراءات التية: 

 مر املدفوعات. وا( رفض أ1)

( الحصول على املعلومات الناقصة أو الصحيحة من مقدم خدمات املدفوعات الخاص بالدافع قبل اإليداع في 2)

 حساب املدفوعات الخاص باملدفوع له أو إتاحة األموال للمدفوع له.

ات املدفوعات الخاص بالدافع بعد اإليداع في حساب املدفوع  ( طلب املعلومات الناقصة أو الصحيحة من مقدم خدم3)

ا من املخاطر املرتبطة 
ً
 .  بهاله أو إتاحة األموال للمدفوع له، وذلك تحوط

تزويد كل عميل بسجل تاريخي لعمليات املدفوعات املنفذة بموجب عقد إطاري على  ؛( يجب على مقدم خدمات املدفوعاتط)

 
ً

عن قيمة كل عملية مدفوعات ورسومها وتكاليفها وعمولتها   األقل مرة واحدة شهرًيا ودون رسوم، على أن يتضمن السجل تفاصيال

 وتاريخ وتوقيت تنفيذها وأرقامها املرجعية. 

 اإلطاري  التغيير وإنهاء العقد    11-3

يوًما  30تتجاوز الفترة  أل العقد، علىإنهاء العقد اإلطاري في أي وقت، ما لم يتفق الطرفان على فترة إشعار إلنهاء  ؛)أ( يجوز للعميل

 تقويمًيا. 

 )ب( ل يجوز تغيير شروط العقد اإلطاري، بما في ذلك الرسوم والتكاليف، ما لم يتضمن العقد الشروط املحددة لذلك.  

تقل مدته عن  أل اإلطاري، علىبأي تغييرات تطرأ على شروط العقد  اإشعارً  ؛ج( يقدم مقدم خدمات املدفوعات لكل من عمالئه)

 )د((.   3-11بخالف ما يتعلق بالرسوم والتكاليف، وفًقا ملا تحدده املادة تقويمًيا، )يوًما  30

أو تكاليف مقدم خدمات املدفوعات، يجب على مقدم خدمات  تضمن العقد اإلطاري السماح بتغيير رسومماإذا )د( في حال 

بمدة  -بما في ذلك أي تعديالت يفرضها طرف ثالث-إشعار العمالء املتأثرة عقودهم بأي تغييرات في الرسوم والتكاليف  ؛املدفوعات

دون أي تكلفة، ما لم وإنهائها عالقة يوًما تقويمًيا قبل إجراء أي من هذه التغييرات، ومنح العمالء الحق في رفض ال 30ل تقل عن 

 يتفق على رسم إنهاء الخدمة في العقد اإلطاري. 

)د(، شريطة أن ينص  3-11أسعار الصرف، وفًقا ألحكام املادة  ؛)ه( يجوز تغيير الرسوم والتكاليف املرتبطة باألسعار املتغيرة مثل

 عليه واملتاح للعميل.  األسعار املتفقعلى ذلك في العقد اإلطاري وحسب مرجع 

 فرض أي رسوم على العميل مقابل املعلومات التي يتعين تقديمها بموجب هذه القواعد.  ؛)و( ل يجوز ملقدم خدمات املدفوعات

)ز( ل يتحمل العميل مسؤولية دفع أي رسوم أو تكاليف لعملية املدفوعات إذا لم يتم إشعاره بها قبل تنفيذ العملية. وفي الحالت 

تقديم األدلة التي تفيد إشعار العميل بهذه  ؛يتعين على مقدم خدمات املدفوعات؛ التي يدعي فيها العميل عدم إشعاره بذلك

 املعلومات قبل تنفيذ عملية املدفوعات.  

ها عن إتاحت :يسهل الوصول إليها، ويشمل ذلك وإتاحتها بطريقةتقديم جميع املعلومات  ؛)ح( يجب على مقدم خدمات املدفوعات

قدم خدمات ملكذلك ينبغي طريق البريد أو إلكترونًيا عبر البريد اإللكتروني أو املوقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف املحمول. 

باللغة العربية أو أي لغة أخرى متفق عليها بينهم، مع توفير  وإتاحتها للعميلاملدفوعات صياغة املعلومات بلغة واضحة ومفهومة، 

 إلنجليزية في حال طلبها. ترجمة باللغة ا

 

 النتائج املترتبة على مخالفة القواعد التنظيمية ملقدمي خدمات املدفوعات      11-4

 القواعد ما يلي:ألي حكم من أحكام هذه  ملرة واحدة)أ( يترتب على مخالفة أي بند من بنود العقد اإلطاري أو عقد املدفوعات 

ا في هذا العقد ( يحق ملستخدم خدمات 1)
ً
فسخ العقد واسترداد أمواله أو ممتلكاته  ؛املدفوعات الذي يمثل طرف

 املدفوعة أو املنقولة بموجب العقد. 
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ا في هذا العقد2)
ً
 إنفاذ أحكام العقد ضد أي طرف آخر فيه.  ؛( ل يحق ملقدم خدمات املدفوعات الذي يمثل طرف

لتقديم خدمات  ملرة واحدةغير مرخص له بتقديم خدمات املدفوعات عقًدا إطارًيا أو عقد املدفوعات  )ب( في حال إبرام شخص

ا في ذلك العقد استرداد أمواله وممتلكاته  ؛املدفوعات
ً
، ويجوز ألي مستخدم خدمات املدفوعات يمثل طرف

ً
يعتبر العقد باطال

 املدفوعة أو املنقولة بموجب العقد. 

 اإلعالن والتسويق  11-5

مضللة  غير صحيحة أو أي مواد إعالنية أو ترويجية لخدماته تتضمن معلومات تقديم ؛املدفوعات)أ( يحظر على مقدم خدمات 

 ذلك استخدامفيها. ويجب أن تظهر جميع النصوص واألرقام الواردة في هذه املواد بصورة مرئية وواضحة ومفهومة، بما في    أأو مبالغً 

 وء لجميع النصوص )بما في ذلك الحواش ي السفلية(. حجم خط مقر 

 ؛التأكد من تصميم املواد اإلعالنية والترويجية وطريقة عرضها بطريقة يفهم منها العميل  ؛)ب( يجب على مقدم خدمات املدفوعات

 ، وأن توافر املنتج أو الخدمة قد يتطلب من العميل استيفاء معايير معينة. ابأن املحتوى يمثل إعالنً 

 )ج( يلزم املوافقة على جميع املواد اإلعالنية والترويجية خطًيا من قبل إدارة اللتزام لدى مقدم خدمات املدفوعات. 

عاًما، حيث تمثل هذه املواد مخاطر غير  18شخص دون سن إلى أي إرسال مواد ترويجية  ؛)د( ل يجوز ملقدم خدمات املدفوعات

 مالئمة لهذه الفئة من العمالء. 

 حماية البيانات وسريتها    11-6

حماية معلومات وبيانات العمالء واملحافظة على سريتها، بما في ذلك املعلومات والبيانات   ؛)أ( يتعين على مقدم خدمات املدفوعات

التي يحتفظ بها طرف ثالث أو وكيل ملقدم خدمات املدفوعات. ول يجوز الوصول إلى املعلومات الشخصية للعمالء واستخدامها إل 

 زام باملتطلبات النظامية املعمول بها في اململكة، بما في ذلك تقاريراللت  لهم لغرضبل موظفي مقدم خدمات املدفوعات املصرح  من ق  

  مكافحة غسل األموال والحتيال وتقارير الجرائم املالية.

 )ب( ل يجوز ملقدم خدمات املدفوعات الكشف عن بيانات العمالء إل في الحالت التالية: 

بل املؤسسة أو أي جهة أخر 1)  ى مختصة في اململكة، بموجب األنظمة واللوائح املعمول بها. ( املعلومات املطلوبة من ق 

 ( بناًء على موافقة خطية مسبقة من العميل. 2)

وضع السياسات واإلجراءات والضوابط املناسبة لحماية بيانات العمالء واملحافظة على سريتها   ؛)ج( على مقدم خدمات املدفوعات

 ومات، وتدريب املوظفين وتوعيتهم بهذا الشأن. ومنع تعرضها ألي اختراق ألمن وحماية املعل

وضع ضوابط لحماية البيانات واملحافظة عليها حسب ما تحدده املؤسسة في اإلطار التنظيمي  ؛)د( على مقدم خدمات املدفوعات

 .  6-15وفًقا ألحكام املادة  السيبراني،لألمن 

 معالجة الشكاوى   11-7

 ضمان معالجة الشكاوى وحلها بطريقة عادلة وفي الوقت املناسب.  ؛مقدم خدمات املدفوعات على)ا( 

بذل الجهد الكافي ملعالجة شكاوى العمالء، مع مراعاة أن يتضمن رده للعميل جميع  ؛)ب( يجب على مقدم خدمات املدفوعات

 النقاط املذكورة في الشكوى. 

 : بما يلي -دنىأكحد -)ج( يلتزم مقدم خدمات املدفوعات 

الدور أوالوظيفة املختصة بمعالجة شكاوى العمالء، وتشغيل نظام معالجة الشكاوى لتسهيل إجراءات إنشاء ( 1)

تسجيل الشكاوى وتتبعها وتصنيفها وبيان حالتها، وإتاحة الوصول إلى قاعدة البيانات املركزية أو املنصة التي تحددها 

 فيما يتعلق بمعالجة الشكاوى. إلى آخر املؤسسة من حين 

)ج( تتضمن وضع اإلجراءات والسياسات والنظم   7-11أو الوظيفة املنصوص عليها في املادة  أن الدور تأكد من ( ال2)

والضوابط الالزمة ملعالجة الشكاوى مع اللتزام بأي توجيهات تصدرها املؤسسة لتنظم العالقات بين مقدم خدمات 

 . وعمالئهاملدفوعات 

)الخط األرض ي والهاتف املحمول( للعمالء لالتصال مجاًنا من داخل اململكة  أو إتاحة أرقام هواتف العملقديم ( ت3)

نشر  ؛العربية السعودية للبالغ عن الشكاوى أو تقديم الستفسارات األخرى.  ويتعين على مقدم خدمات املدفوعات

 أرقام الهواتف والخدمات على جميع القنوات إلتاحتها للعمالء. 
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تقديم خيار  املباشرة أو، مثل املحادثة القنوات اإللكترونيةعبر اتصال إضافية مباشرة  ( تقديم أو إتاحة قنوات4)

مقدم خدمات املدفوعات معاودة ممثلو للعمالء لتسجيل أرقام هواتفهم على القنوات اإللكترونية املتاحة ليتمكن 

 التصال بهم. 

كيفية تقديم  ؛( تقديم أو إتاحة اإلجراءات املتبعة لدى مقدم خدمات املدفوعات ملعالجة الشكاوى، ويشمل ذلك5) 

شكوى والوثائق املطلوبة، وكذلك حقوق العمالء املرتبطة بتقديم الشكاوى من خالل القنوات املتاحة لدى مقدم 

 خدمات املدفوعات.  

 الزمة للعميل ملتابعة الشكوى. ( تقديم أو إتاحة جميع التفاصيل ال6)

( التواصل مع العميل بشأن الشكوى في غضون سبعة أيام تقويمية من تاريخ استالم الشكوى، ما لم يؤكد العميل أن 7)

 الشكوى قد تم معالجتها قبل نهاية املدة املحددة. 

 ويمًيا من تاريخ استالمها.  يوًما تق 14( الرد على العميل بشأن القرار املتخذ ملعالجة الشكوى في غضون 8)

 ( توثيق القناة املستخدمة للتواصل مع العميل وحفظ البيانات الخاصة بكل شكوى.  9)

من خالل مقدم  العميل عن النتيجة املقدمة ملعالجة الشكوى ورغبته في تصعيد الشكوى سواء  رضا ( في حال عدم 10)

وعات تزويده بجميع البيانات املطلوبة وتوجيهه إلى الجهة خدمات املدفوعات أو املؤسسة، فعلى مقدم خدمات املدف

 املعنية.  

املؤسسة باإلجراءات املتبعة ملعالجة الشكاوى. ويحق للمؤسسة مراجعة هذه  تزويد ؛املدفوعاتعلى مقدم خدمات  د( يتعين)

مول بها، وفي حالة عدم اللتزام بذلك، يجوز اإلجراءات والتوجيه بتغييرها أو تعديلها بما يتوافق مع متطلبات األنظمة واللوائح املع

 اتخاذ إجراءات تنفيذية أو تصحيحية وفًقا للصالحيات املمنوحة لها. ؛ للمؤسسة

 )ه( يزود مقدم خدمات املدفوعات املؤسسة بتقارير سنوية بالشكاوى التي يتلقاها من عمالئه وفق ما تحدده املؤسسة. 

بل مقدم خدمات شكاوى العمالء إضافة إلى إجراءات معالجة الشكاوى املتخذة من ق   ترتيبات خاصة لتلقيوضع  و( للمؤسسة)

املدفوعات. وستتولى املؤسسة النظر في هذه الشكاوى ومتابعتها مع مقدم خدمات املدفوعات وتحديد اإلجراءات التصحيحية 

 لجهات املختصة األخرى ملعالجتها. ذلك، إحالة العمالء إلى امالءمة رأت ماإذا يجوز للمؤسسة، في حال و الالزمة. 

 املدفوعات تنفيذ عمليات   12

 أوامر املدفوعات استالم   12-1

 .  اتعو دفاملمر واالخصم من حساب املدفوعات ما لم يستلم أ ؛)أ( ل يجوز ملقدم خدمات املدفوعات

تعتبر ؛ بل مقدم خدمات املدفوعاتفي يوم عمل وخالل ساعات العمل املحددة من ق   أوامر املدفوعات)ب( في حالة عدم استالم 

 مستلًما في بداية يوم العمل التالي ملقدم خدمات املدفوعات.   أوامر املدفوعات

التاريخ  في تاريخ أو وقت لحق متفق عليه بين الدافع ومقدم خدمات املدفوعات )أو في  أوامر املدفوعات)ج( يجوز جدولة تنفيذ 

 الذي وضع فيه الدافع األموال تحت تصرف مقدم خدمات املدفوعات(.  

   اتعو دفامل  أوامر   رفض طلب    12-2

 إل في الحالت التالية:  اتع و دفاملأوامر رفض  ؛)أ( ل يجوز ملقدم خدمات املدفوعات

عقد بين مستخدم خدمات املدفوعات ومقدم خدمات في ال أوامر املدفوعاتتحديد شروط رفض تم ماإذا في حال ( 1)

 املدفوعات.  

أو أنها تحتمل   املدفوعات( أن يكون لدى مقدم خدمات املدفوعات أسباب تدعو للشك في احتمالية الحتيال في عملية  2)

 مخاطر عمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب.

ا ألي من ا  عملية املدفوعاتكانت    إذا(  3)
ً
لتزامات مقدم خدمات املدفوعات بموجب األنظمة واللوائح املعمول تمثل انتهاك

 بها. 

إشعار مستخدم   -اوفق ما تقتضيه األنظمة املعمول به-على مقدم خدمات املدفوعات  ؛  أوامر املدفوعاتتم رفض  ماإذا  )ب( في حال  

 تصحيح املشكلة.  وتفاصيل كيفيةوعي، خدمات املدفوعات بالرفض في الوقت املناسب وتزويده بأسباب تبرير الرفض بشكل موض
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 على مستخدم خدمات املدفوعات إل إذا تم تحديد هذه الرسوم في العقد املبرم أوامر املدفوعات)ج( ل يجوز فرض رسوم رفض 

 خدمات املدفوعات.   مع مقدم

   أوامر املدفوعاتإلغاء    12-3

بل مقدم خدمات قبل إنشاء عملية املدفوعات من ق   ،املدفوعات في أي وقتمر وا)أ( يجوز للدافع سحب املوافقة وإلغاء أ

بل املدفوع له أو تتم من املدفوعات، باستثناء الحالت التي قدم فيها الدافع املوافقة على عملية املدفوعات ليتم إنشاؤها من ق  

 عات دون اتفاق بين الدافع واملدفوع له. مر املدفو واسحب املوافقة وإلغاء أ ؛خالله، وفي هذه الحالة ل يجوز للدافع

)ب( في حالة الحسم املباشر، يجوز للدافع إلغاء الدفع طاملا أنه ينفذ ذلك خالل ساعات العمل الخاصة بمقدم خدمات املدفوعات  

 في يوم العمل السابق لتاريخ الدفع املتفق عليه )أو قبل بدء يوم العمل املذكور(. 

تم تحديد هذه الرسوم في ماإذا على مستخدم خدمات املدفوعات إل في حال  أوامر املدفوعاتغاء )ج( ل يجوز فرض رسوم إل

 العقد. 

  املبلغ املحول واملستلم     12-4

، يجب على مقدم خدمات املدفوعات الخاص بالدافع ومقدم خدمات املدفوعات الخاص باملدفوع  12)أ( مع مراعاة أحكام املادة 

 إلى املدفوع له.  عملية املدفوعاتالتأكد من تحويل املبلغ الكامل ل ؛له

للدافع وفق ما تم التفاق عليه بينهم،  عملية املدفوعاتإيضاح رسوم أو تكاليف  ؛)ب( يتعين على مقدم خدمات املدفوعات

 )ح(.  2-11وتضمين هذه الرسوم والتكاليف في سجل العمليات وفق املنصوص عليه في املادة 

للمدفوع له وفق ما تم  املدفوعات تكاليف عمليةإيضاح رسوم أو  ؛)ج( يتعين على مقدم خدمات املدفوعات الخاص باملدفوع له

هذه الرسوم أو التكاليف من املبلغ املحول قبل إضافته إلى حساب املدفوعات الخاص باملدفوع   ويجوز خصمالتفاق عليه بينهم، 

 )ح(.  2-11املادة  عليه فيلتكاليف في سجل العمليات وفق املنصوص تضمين هذه الرسوم وا له، ويتم

  يلي:)ج( من املبلغ املحول، ينبغي اتخاذ ما  4-12تم خصم رسوم أخرى غير املنصوص عليها في املادة ماإذا )د( في حال 

املدفوعات الخاص بالدافع يجب على مقدم خدمات فبل الدافع، من ق   عملية املدفوعاتتم إنشاء ماإذا ( في حال 1)

 .  عملية املدفوعاتالتأكد من استالم املدفوع له املبلغ الكامل ل

يجب على مقدم خدمات املدفوعات الخاص باملدفوع  ف بل املدفوع له،  من ق    عملية املدفوعاتتم إنشاء  ماإذا  ( في حال  2)

 .  عملية املدفوعاتله التأكد من استالم املدفوع له املبلغ الكامل ل

 العمليات املصرحة بها    12-5

بل الدافع، في حال موافقة الدافع على تنفيذها.   ا( مصرًح دفوعات )أو سلسلة عمليات امل عملية املدفوعات)أ( تعتبر  بها من ق 

وفًقا   يجوز للدافع سحب موافقته في أي وقت،ف، 1-12املستقبلية املقرر تنفيذها وفًقا ألحكام املادة  دفوعاتوبالنسبة لعمليات امل

 . 3-12للمادة 

 عملية املدفوعات منفذة أو الدعاء بأن مقدم خدمات املدفوعات لم ينفذ  مدفوعات)ب( في حالة إنكار الدافع تصريحه لعملية 

وتسجيلها بدقة وإدخالها في  عملية املدفوعاتإثبات أنه تم املصادقة على  ؛بشكل صحيح، يتعين على مقدم خدمات املدفوعات

 حسابات مقدم خدمات املدفوعات، وعدم تأثرها بأي خلل في الخدمة املقدمة. 

)ج( إذا ادعى مقدم خدمات املدفوعات قيام الدافع بأي سلوك احتيال، يتحمل مقدم خدمات املدفوعات مسؤولية تقديم أدلة 

 . 19ا في املادة أثناء إجراءات تسوية املنازعات املنصوص عليهفي داعمة 

وبحدود -أنه ب، يتعين على مقدم الخدمة أن يثبت خدمة إنشاء املدفوعات من خالل مقدم  عملية املدفوعات)د( في حال إنشاء 

وتسجيلها بدقة وأنها لم تتأثر باألعطال التقنية أو غيرها من العيوب املرتبطة  عملية املدفوعاتتم املصادقة على  -اختصاصه

 .  ملدفوعاتخدمة إنشاء اب
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 املبالغ األخطاء وحالت التأخير واسترداد  13

 التي يشرع فيها املسدد  دفوعاتاألخطاء في عمليات امل 13-1

، ما لم يثبت  عملية املدفوعاتاملسؤولية أمام الدافع عن التنفيذ السليم ل ؛)أ( يتحمل مقدم خدمات املدفوعات الخاص بالدافع

عملية للدافع ومقدم خدمات املدفوعات الخاص باملدفوع له، بأن مقدم خدمات املدفوعات الخاص باملدفوع له قد استلم مبلغ 

 .املدفوعات

عملية )أ(، فيجب عليه رد مبلغ  1-13تقرر مسؤولية مقدم خدمات املدفوعات الخاص بالدافع بموجب املادة ماإذا )ب( في حال 

غير املنفذة أو املعيبة إلى الدافع دون تأخير، وكذلك إعادة حساب املدفوعات املدين إلى حالته السابقة قبل حدوث  املدفوعات

 .املعيبة عملية املدفوعات

بناًء على طلب مقدم –يجب على مقدم خدمات املدفوعات الخاص باملدفوع له ف، عملية املدفوعات تأخر تنفيذ ماإذا )ج( في حال 

لصالح حساب املدفوعات الخاص باملدفوع  عملية املدفوعاتالتأكد من تاريخ خصم مبلغ  -خدمات املدفوعات نيابة عن الدافع

 .على نحو سليم عملية املدفوعاتله بحيث ل يتجاوز التاريخ املبلغ  في حال تنفيذ 

 القيام بما يلي فوًرا ودون تكاليف إضافية: -بناًء على طلب من الدافع -على مقدم خدمات املدفوعات الخاص بالدافع  يتعيند( ) 

 غير منفذة أو معيبة.  مدفوعاتبذل الجهد الكافي في تتبع أي عملية  ( 1)

 .إشعار الدافع بنتائج ذلك ( 2)

 التي يشرع فيها املدفوع له  دفوعاتفي عمليات امل  األخطاء 13-2

بطريقة سليمة إلى مقدم خدمات  أوامر املدفوعاتمسؤولية تحويل  ؛)أ( يتحمل مقدم خدمات املدفوعات الخاص باملدفوع له

 .بما يتوافق مع الحدود الزمنية املتفق عليها بينه وبين املدفوع له ،املدفوعات الخاص بالدافع

أوامر )أ(، فيجب عليه إعادة تحويل  2-13دم املدفوعات الخاص باملدفوع له بموجب املادة تقرر مسؤولية مقماإذا )ب( في حال 

 .دون تأخير إلى مقدم خدمات املدفوعات الخاص بالدافع املدفوعات

بحيث يكون مبلغ بطريقة سليمة،    عملية املدفوعاتالتأكد من تداول    ؛)ج( يجب على مقدم خدمات املدفوعات الخاص باملدفوع له

 :عملية املدفوعات

 بعد إضافته إلى حساب املدفوعات الخاص به.1)
ً
 ( تحت تصرف املدفوع له مباشرة

 في حال  دفوعات( مستحًقا في حساب امل2)
ً

الخاص باملدفوع له في موعد ل يتجاوز التاريخ الذي يكون فيه املبلغ مفعال

 .تنفيذ العملية بشكل صحيح

بذل الجهد الكافي لتتبع أي عملية  -بناًء على طلب من املدفوع له-خدمات املدفوعات الخاص باملدفوع له  )د( يتعين على مقدم

 .فوًرا ودون تكاليف إضافية، وإشعار املدفوع له بنتائج ذلك  مدفوعات

ع له لكل من املدفوع له أثبت مقدم خدمات املدفوعات الخاص باملدفو ماإذا )ز(، في حال  2-13)ه( مع مراعاة ما نصت عليه املادة 

غير املنفذة أو املعيبة،   عملية املدفوعات)أ( عن    2-13بأنه غير مسؤول بموجب املادة   ؛وملقدم خدمات املدفوعات الخاص بالدافع

 أمام الدافع ويجب عليه القيام فوًرا بما يلي
ً

 :يكون مقدم خدمات املدفوعات الخاص بالدافع مسؤول

 إلى الدافع. فوعاتعملية املد رد مبلغ  ( 1)

 .املعيبة عملية املدفوعات( إعادة حساب املدفوعات املدين إلى حالته السابقة قبل حدوث 2)

إلى حساب املدفوعات الخاص باملدفوع له مقابل ائتمان  عملية املدفوعاتالذي يتم فيه إضافة مبلغ  )و( يجب أل يتجاوز التاريخ   

 .تم فيه تقييد املبلغ كرصيد مدين الذي )ه( التاريخ   2-13بموجب املادة 

أثبت مقدم خدمات املدفوعات الخاص بالدافع بأن مقدم خدمات املدفوعات الخاص باملدفوع له قد استلم مبلغ ماإذا  )ز( في حال  

تفعيل تاريخ )ه(، ويتعين على مقدم خدمات املدفوعات الخاص باملدفوع له  2-13، ل يتم تطبيق أحكام املادة عملية املدفوعات

تم تنفيذ ماإذا  في موعد ل يتجاوز التاريخ الذي كان سيتم تفعيل املبلغ فيه في حال    ،الخاص باملدفوع له  دفوعاتاملبلغ في حساب امل

 .العملية بشكل سليم

   من مقدم خدمة إنشاء املدفوعات  املصدرة  املدفوعاتاألخطاء في عمليات   13-3

طبق أحكام هذه   .  خدمة إنشاء املدفوعاتمن خالل  امر املدفوعاتفي حالت إنشاء الدافع ألو  3-13املادة رقم )أ( ت 
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غير املنفذة أو املعيبة إلى الدافع، وإعادة حساب  عملية املدفوعاترد مبلغ  ؛)ب( يتعين على مقدم خدمة حساب املدفوعات

 املعيبة.  عملية املدفوعاتلم تتم ماإذا املدين إلى الحالة التي كان عليها في حال  دفوعاتامل

طبق أحكام املادة   املدفوعات: من أن يثبت ملقدم خدمة حساب  خدمة إنشاء املدفوعات)د( في حال عدم تمكن مقدم  3-13)ج( ت 

 .1-12وفًقا للمادة  أوامر املدفوعاتأن مقدم خدمة حساب املدفوعات الخاص بالدافع قد استلم  (1)

وتسجيلها بدقة وأنها لم تتأثر   عملية املدفوعات، تم مصادقة  خدمة إنشاء املدفوعاتمقدم    ( أنه في حدود اختصاص2)

 
ً
 .عملية املدفوعاتأو التنفيذ املعيب أو املتأخر ل عملية املدفوعاتبعدم تنفيذ  ابعطل فني أو عيب آخر مرتبط

تعويض مقدم خدمة حساب   ء املدفوعاتخدمة إنشا)د( بناًء على طلب من مقدم خدمة حساب املدفوعات، يتعين على مقدم 

 .بشكل فوري عن جميع الخسائر املتكبدة أو املبالغ املدفوعة نتيجة تكفله بإجراء إعادة األموال للدافع دفوعاتامل

 األخطاء املنهجية املتعلقة بمقدم خدمات املدفوعات  13-4

و  ذلك منالنظام ، فيجب عليه  التحقق خلل أو عطل في  )أ( عند اكتشاف مقدم خدمات املدفوعات أو معرفته بوجود خطأ أو

يوًما تقويمًيا من اكتشاف  30العمالء املتضررين نتيجة هذا الخطأ وذلك في غضون إلى كل و إعادة األموال  إجراء فحص شامل ،

 .هذا الخطأ

إبالغهم بالخطأ الحاصل في النظام كل العمالء املتضررين و   )ب( يلتزم مقدم خدمات املدفوعات، في أقرب وقت ممكن، بالتواصل مع

 .والخطوات التصحيحية املتخذة، بما في ذلك املبالغ التي تم إيداعها في حساباتهم

ائد 13-5  املسؤولية عن الرسوم والفو

 أمام مستخدم خدمات املدفوعات التابع له 6-13وفًقا للمادة 
ً

عن أي رسوم أو تكاليف ، يكون مقدم خدمات املدفوعات مسؤول

لزم املستخدم بدفعها، وذلك نتيجة عدم تنفيذ   .أو التنفيذ املعيب أو املتأخر عملية املدفوعاتي 

 حق الرجوع 13-6

إلى مقدم خدمات  4-13و 2-13و 1-13املسؤوليات الواردة في املواد  إحدى إذا أسند مقدم خدمات املدفوعات )املقدم األول(

بما في ذلك األخطاء الناشئة عن استخدام إجراءات مصادقة العميل املطلوبة بموجب األنظمة -مدفوعات آخر أو إلى وسيط 

األول عن أي خسائر متكبدة أو  فإنه يتعين على مقدم خدمات املدفوعات الخر أو الوسيط تعويض املقدم -واللوائح ذات العالقة

 .أموال مدفوعة نتيجة التزامه بأحكام هذه املواد 

 األخطاء املتعلقة بمستخدمي خدمات املدفوعات    13-7

،  اتعو دفمسؤولية أي أخطاء يرتكبها مستخدم خدمات املدفوعات عند إصدار عملية امل ؛)أ( ل يتحمل مقدم خدمات املدفوعات

 .تم تحديد رقم مرجعي تعريفي غير صحيح للمدفوع له، أو أي بيانات مصرفية غير صحيحةماإذا في حال 

ل ستعادة األموال في حال ل بذل الجهد الكافي  ؛)ب( يتعين على مقدم خدمات املدفوعات إرسالها بطريقة غير صحيحة من املستقب 

مقابل  ؛ومقدم خدمات املدفوعات الخاص به. ويجوز ملقدم خدمات املدفوعات فرض رسوم على مستخدم خدمات املدفوعات

عليها في العقد بين الدافع ومقدم خدمات املدفوعات. كذلك  امحاولة استعادة األموال شريطة أن تكون هذه الرسوم منصوصً 

 .التعاون مع مقدم خدمات املدفوعات الخاص بالدافع قدر اإلمكان ؛على مقدم خدمات املدفوعات الخاص باملدفوع له يتعين

تزويد  -بناًء على طلب كتابي-)ج( في حالة عدم قدرة مقدم خدمات املدفوعات الخاص بالدافع من استعادة األموال، يتعين عليه 

 .قة حتى يتمكن من املطالبة باسترداد األموالالدافع بكل املعلومات املتاحة ذات العال

، تقوم املؤسسة بتقييم كفاية اإلجراءات املتخذة 7-13تقدم الدافع ببالغ إلى املؤسسة بأي واقعة تحكمها املادة ماإذا )د( في حال 

بل مقدم خدمات املدفوعات من أجل استعادة األموال. وإذا رأت املؤسسة عدم كفايتها، يجوز للم ؤسسة توجيه مقدم خدمات من ق 

 .املدفوعات باتخاذ اإلجراءات الالزمة أو التوجيه بتعويض الدافع

 املسؤولية عن العمليات غير املصرح بها 13-8

 عن أي عملية احتيال، سواء كانت قبل أو بعد بالغ الدافع ملقدم خدمات املدفوعات  
ً

)أ( يكون مقدم خدمات املدفوعات مسؤول

 :حتملة أو مشكوك فيها، باستثناء الحالت التاليةبأي عملية احتيال م

 ن الدافع. ع( أن تكون أعمال الحتيال صادرة  1)
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 .الخاصة به الشخص ياألمان  سماتللحفاظ على  اإلجراءات املناسبة( إذا تصرف الدافع بإهمال ولم يتخذ 2)

العميل شكوى تتعلق بعملية احتيال مزعومة، يتعين على مقدم خدمات املدفوعات التعامل مع هذه الشكوى   قدمماإذا  )ب( في حال  

عند طلب -تم تقديم هذه الشكوى إلى املؤسسة، يتعين على مقدم خدمات املدفوعات ماإذا . وفي حال 7-11وفًقا ألحكام املادة 

 )أ(.  8-13حالت الواردة في املادة ال إحدى تقديم األدلة الكافية إلثبات تحقق -املؤسسة

 .تقوم املؤسسة بدراسة كل حالة على حدة ومن ثم إصدار قرارها بهذا الشأن

 املستردة   املبالغ   13-9

املنفذة غير مصرحة بشكل  عملية املدفوعاتكانت ماإذا )أ(، في حال  5-12)ح( واملادة  9-13املادة في )أ( مع مراعاة األحكام الواردة 

املدين إلى  دفوعاتالدافع، وإعادة حساب امل ، يتعين على مقدم خدمات املدفوعات رد مبلغ العملية إلى5-12صحيح وفًقا للمادة 

 غير املصرحة.  عملية املدفوعاتلم تتم ماإذا الحالة التي كان عليها في حال 

يتجاوز نهاية   أل)أ( في أقرب وقت ممكن عملًيا، على   9-13وفًقا ألحكام املادة    املبالغإعادة    ؛)ب( يتعين على مقدم خدمات املدفوعات

م فيه بالعملية غير املصرحة ل 
 .يوم العمل التالي لليوم الذي ع 

ات، بل مستخدم خدمات املدفوعوجيهة للشك في سلوك احتيال من ق   ملقدم خدمات املدفوعات أسباب   تتبينماإذا )ج( في حال 

)ب(  9-13)أ( و 9-13في اململكة بهذه األسباب كتابًيا ، ول تنطبق أحكام املواد  األخرى  الجهات املختصةو يتعين عليه إبالغ املؤسسة 

 .)و( في هذه الحالة 9-13و

دم خدمات )ب(، يتعين على مق 9-13)د( في حال إضافة رصيد دائن لحساب املدفوعات الخاص باملدفوع له بموجب أحكام املادة 

إلى حساب املدفوعات الخاص باملدفوع له ل يتجاوز التاريخ الذي تم  عملية املدفوعاتاملدفوعات التأكد من أن تاريخ قيد مبلغ 

 .فيه قيد مبلغ العملية غير املصرحة كرصيد مدين

، يتعين على مقدم خدمة حساب املدفوعات خدمة إنشاء غير املصرحة عبر مقدم  اتعو دفتم إصدار عملية املماإذا )ه( في حال 

غير املصرحة  دفوعاتمسؤولية عمليات امل خدمة إنشاء املدفوعات)أ(. كما يتحمل مقدم  9-13املدفوعات اللتزام بأحكام املادة 

تعويض مقدم خدمة حساب   -بناًء على طلب مقدم خدمة حساب املدفوعات–)د(، ويتعين عليه  5-12وفًقا ألحكام املادة 

)أ(، بما في ذلك مبلغ  9-13املدفوعات بشكل فوري عن جميع الخسائر املتكبدة أو املبالغ املدفوعة نتيجة التزامه بأحكام املادة 

 غير املصرحة.  عملية املدفوعات

أي أموال  تمدفوعا ؛)ه(، يتعين على مقدم خدمات املدفوعات 9-13)أ( واملادة  9-13)و( استثناًء من الحالت الواردة في املادة 

مستردة أو تعويضات نقدية للعميل املستحق في غضون سبعة أيام تقويمية من تاريخ انتهاء التحقيق في خطأ أو شكوى عميل أو 

عند استالم توجيه من أي جهة مختصة في اململكة . كما يجب على مقدم خدمات املدفوعات إشعار العميل بالتاريخ املتوقع وأسباب  

 املستردة أو التعويضات النقدية.  املبالغتأخر في دفع إذا ماالتأخير في حال 

املستردة ملدة عشرة أعوام من تاريخ النتهاء من  املبالغ)ز( يتعين على مقدم خدمات املدفوعات الحتفاظ بسجالت حالت معالجة 

نات املتعلقة بفترات الستجابة وأسباب  على أن تتضمن السجالت البيا -)و( 9-13بما في ذلك الحالت الواردة في املادة -التحقيق 

 .التأخير، وإرسالها إلى املؤسسة بصورة منتظمة حسبما تحدد املؤسسة

تقدم ببالغ بشأن علمه بأي عملية ماإذا ، في حال  9-13بموجب املادة رقم  املبالغ)ح( يحق ملستخدم خدمات املدفوعات استرداد 

على أن ل يتجاوز ذلك -غير مصرحة أو منفذة بشكل غير صحيح إلى مقدم خدمات املدفوعات بدون تأخير غير مبرر  مدفوعات

،  ويستثنى من ذلك عدم تمكن مقدم خدمات املدفوعات من توفير البيانات الخاصة -ستة أشهر من تاريخ الخصم من حسابه

 .11بموجب أحكام املادة  عملية املدفوعاتب

 أموال العمالء وحفظها حماية 14

 فصل أموال العمالء 14-1

خدمات معلومات  ومقدم)أ( يتعين على مقدم خدمات املدفوعات )باستثناء البنك املرخص ومقدم خدمات معلومات املدفوعات 

عن أي أموال أخرى يحتفظ بها وفًقا ألحد الطرق  مفصولةالحساب( التأكد من أن أي أموال محمية يحتفظ بها املقدم أو وكالؤه 

 .14املنصوص عليها في املادة رقم 
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 :)أ( مايلي 1-14)ب( تشمل الطرق املشار إليها في املادة 

بل املؤسسة. إيداع األموال املحمية لدى حساب  ( 1)  يحتفظ به بنك مرخص تم اعتماده لهذا الغرض من ق 

 .( الطرق األخرى التي تحددها املؤسسة2)

ودع به األموال املحمية  1-14)ج( يتعين على مقدم خدمات املدفوعات الذي تنطبق عليه املادة  )أ( التأكد من أن الحساب الذي ت 

 :ينطبق عليه مايلي

 القواعد.ألحكام هذه ( أن الحساب معين لغرض حماية األموال وحفظها وفًقا 1)

( أن الحساب يستخدم فقط لالحتفاظ باألموال املحمية، ول يحتفظ بأي أموال يتلقاها مقدم خدمات املدفوعات  2)

ة أو تقديم أي خدمة أو األموال التي تستخدم في دفع النفقات التشغيلي الرسوم املدفوعة ؛منها على سبيل املثال

  مدفوعات أخرى.

 . (مقدم خدمات املدفوعات )عمالء  بمسمى( أن يكون الحساب 3)

ربط الحساب يتم (  تسمية الحساب بما يفيد أنه حساب لحماية األموال وحفظها، وفي حال عدم إمكانية ذلك، 4)

 التي تؤكد تعيين الحساب لحماية األموال وحفظها. باألدلة

 .ينفرد مقدم خدمات املدفوعات بحق التصرف في الحساب واألموال املحمية فيه وحق الستفادة منها( أن 5)

لترتيبات   والضوابط الالزمة)أ( وضع السياسات واإلجراءات    1 -14)د( يتعين على مقدم خدمات املدفوعات الذي تنطبق عليه املادة  

، وتزويد املؤسسة بنسخة منها قبل البدء بتطبيقها. ويجوز للمؤسسة 14حماية األموال وحفظها بموجب أحكام هذه املادة رقم 

 .طلب إجراء تعديالت على هذه الترتيبات حسبما تراه ضرورًيا

اقتراح طرق إضافية لحماية األموال وحفظها، على أن تخضع هذه املقترحات لتقييم  ؛)ه( يجوز ألي مقدم خدمات املدفوعات

  .وقبول املؤسسة

 افيةشروط إض 14-2

التالية اعتباًرا من الوقت  بالشروطتزام الل -)أ( 1 -14الذي تنطبق عليه أحكام املادة -)أ( يتعين على مقدم خدمات املدفوعات 

 )و(: 9-15الذي استلم فيه هو أو وكالؤه األموال املحمية حتى الوقت الذي لم يعد يحتفظ فيه بهذه األموال وفًقا ألحكام املادة 

)ج( في موعد أقصاه يوم عمل بعد استالم  1-14يجب إيداع األموال املحمية في الحساب املحدد وفًقا ألحكام املادة  (1)

 األموال.ذه ه

(2 
ً

اعتماد األصول التي يرغب الستثمار فيها  ؛( إذا أراد مقدم خدمات املدفوعات استثمار األموال املحمية، يجب أول

 
ً

بل املؤسسة باعتبارها أصول  .آمنة وقابلة للتحويل إلى سيولة من ق 

نيابة عنه، يتعين على مقدم خدمات  احتفظ وكيل تابع ملقدم خدمات املدفوعات باألموال املحميةماإذا ( في حال 3)

 القواعد.  التأكد من أن تلك األموال املحمية يتم حمايتها بما يتوافق مع هذه  ؛املدفوعات

خدمات املدفوعات، يجب إعادة األموال املحمية إلى العمالء ، وفق القدر الذي  تصفية مقدمفي حال إفالس أو  (4)

  يسمح به نظام اإلفالس في اململكة، ول
ً

  يتم التعامل معها باعتبارها أصول
 
أو الشخص  قابلة  للتوزيع العام للمصف 

 .الذي يعادله

بل املؤسسة وفًقا لصالحياتها، بما في  )ب( قد يؤدي اإلخالل بأي من املتطلبات املتعلقة باألموال املحمية إلى فرض عقوبات من ق 

 ت. ذلك الغرامات ووقف أو إلغاء رخصة مقدم خدمات املدفوعا

 أحكام أخرى  15

 له  املخطط والتوقفالتأخير  اإلفصاح عن حالت   15-1

في الوقت املناسب، يتعين عليه إبالغ العميل على الفور   دفوعاتمر املوا)أ( في حال عدم قدرة مقدم خدمات املدفوعات على تنفيذ أ

 .بالوقت املتوقع لتنفيذ األمر

تم التخطيط لتوقف خدمات املدفوعات، يجب على مقدم خدمات املدفوعات إبالغ عمالئه بذلك قبل خمسة ماإذا )ب( في حال 

 .أيام عمل على األقل
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 التزامات وحدود العمالء   15-2

وضع سياسة لحدود عمليات العمالء املبنية على املخاطر، وحدود إجمالي النقود   ؛مقدم خدمات املدفوعات)أ( يجب على 

 .-في الحالت التي ينطبق عليها ذلك–اإللكترونية القائمة 

الء تم إجراء أي تغييرات على سياسة حدود عمليات العمماإذا إشعار املؤسسة في حال  ؛)ب( يجب على مقدم خدمات املدفوعات

، ويلتزم بتقديم تفاصيل السياسة 17-6أو سياسة حدود إجمالي النقود اإللكترونية القائمة وفًقا ألحكام املادة    املخاطر،املبنية على  

 .املحدثة عند طلب املؤسسة لذلك

املؤسسة، )على )ج( يجوز للمؤسسة توجيه مقدم خدمات املدفوعات بوضع حدود لعمليات العمالء وفًقا للمستويات التي تحددها  

 .املعايير التنظيمية املتعلقة بإدارة املخاطر والحوكمة بالحد الذي تقبله املؤسسة(بسبيل املثال: في حال عدم اللتزام 

 الحتفاظ بالسجالت  15-3

إنشاء وحفظ سجالت خاصة باملواضيع واملعامالت واملعلومات املتعلقة بالتزامه باملتطلبات    ؛)أ( يجب على مقدم خدمات املدفوعات

، بما في ذلك السجالت التي تخول املؤسسة من   -17إلى   7وباألخص األحكام املذكورة في املواد من –املنصوص عليها في هذه القواعد 

ال وفًقا ألحكام املادة أداء دورها الرقابي واإلشرافي للتأكد من التزام مقدم خ  .3-15دمات املدفوعات بشكل فع 

 :)ب( وتشمل السجالت املطلوب حفظها ما يلي

 لبنكية وحسابات العميل( والسجالت املحاسبية.  ا( املعلومات املالية )بما في ذلك القوائم املالية وكشوف الحسابات 1)

دفوعات وحجم أعماله )بما في ذلك حجم وقيمة عمليات تقارير األنشطة والخدمات التي يقدمها مقدم خدمات امل (2)

   .املدفوعات(

 وموافقاته. اإلداري  الهيكل( محاضر اجتماعات 3)

 ( املعلومات بشأن أي حوادث أمنية. 4)

 ( سجالت املوافقات على عمليات املدفوعات. 5)

-6تقديمها للمؤسسة وفًقا ألحكام املادة ( تفاصيل التغييرات التي أجراها مقدم خدمات املدفوعات واملنصوص على 6)

17. 

 )بما في ذلك حوادث الحتيال(.  8( تقارير إدارة املخاطر املنصوص عليها في املادة 7)

 .6-11( تقارير حماية البيانات وإجراءات السرية املتخذة حسب ما نصت عليه املادة 8)

-11التصحيحية املتخذة حسب ما نصت عليه املادة ( شكاوى مستخدمي خدمات املدفوعات بما في ذلك اإلجراءات 9)

7. 

 .12أو أي من الحالت املنصوص عليها في املادة  املبالغتقارير األخطاء أو حالت التأخير أو استرداد  ( 10)

 .14( تقارير اللتزام بمتطلبات حماية األموال وحفظها وفًقا ألحكام املادة 11)

بدأ "اعرف عميلك" ومتطلبات العناية الواجبة للعمالء وفًقا لنظام مكافحة غسل ( أي بيانات متعلقة بمتطلبات م12)

 األموال.

 .بها واللوائح املعمول أو األنظمة القواعد تقارير اللتزام بأحكام هذه  ( 13)

 .الحتفاظ بالسجالت ملدة عشر سنوات من تاريخ إنشائها ؛)ج( يتعين على مقدم خدمات املدفوعات

وضع السياسات واإلجراءات والنظم والضوابط التي تنظم الحفظ اإللكتروني للوثائق والسجالت من   ؛)د( يجب على مقدم خدمات املدفوعات

 :باملتطلبات التالية -كحد أدنى-اللتزام خالل 

 ( إنشاء وتخزين الوثائق والسجالت في وسائط تخزين آمنة وموثوقة.1)

 ها أو استخدامها لحًقا. ( فهرسة وتصنيف السجالت وأي وثائق ذات صلة لتمكين الرجوع إلي2)

لنظم اإللكترونية والفعلية، بما في ذلك التأكد من عدم إلى اتوفير نظم موثوقة وآمنة ملنح وتنظيم امتيازات الوصول   (3)

 املخزنة إلكترونًيا أو بشكل فعلي.إلى البيانات املصرح إمكانية الوصول غير 

ويات الحماية وتمكين استعادة النسخ الحتياطية في حال فقدان أعلى مستلتوفير إنشاء سياسة النسخ الحتياطي  ( 4)

 األصلية. من النسخأي نوع 

 ( استخدام التوثيق الرقمي والتشفير اإللكتروني.5)
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 تخزين السجالت والوثائق بنفس صيغة إنشائها أو استالمها دون إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل. ( 6)

 لى السجالت.( توثيق أي إجراء يتم تنفيذه ع7)

الذين يحملون صالحيات الوصول إلى الوثائق والبيانات والسجالت املحفوظة بشكل -التأكد من التزام املوظفين  ( 8)

 بمتطلبات السرية أثناء وبعد فترة عملهم لدى مقدم خدمات املدفوعات.  -إلكتروني فعلي أو 

لضمان   -مرة سنوًيا على األقل–إجراء مراجعات دورية  ؛ت)ه( يجب على مسؤولي وظائف اللتزام لدى مقدم خدمات املدفوعا

 . 3-15اللتزام بأحكام املادة 

لتزويد املؤسسة بها أو أي جهة مختصة في اململكة خالل مدة  ؛)و( يجب أن تكون السجالت والوثائق قابلة للنسخ ورقًيا أو إلكترونًيا

 زمنية مقبولة ل تتجاوز ثالثة أيام تقويمية. 

 متطلبات التعيين في املناصب القيادية  15-4

 اللتزام بمتطلبات التعيين في املناصب  ؛)أ( يتعين على كل مالك مستفيد وعضو في اإلدارة العليا وأي شخص يقوم بمهام رقابية

 .القيادية الصادرة عن املؤسسة

عند حدوث أي  وإشعار املؤسسةتقديم املستندات التي تثبت التزامه بهذه املتطلبات،  ؛)ب( يتعين على مقدم خدمات املدفوعات

 التزامه بها. في تغييرات من شأنها التأثير 

 إدارة استمرار ية األعمال    15-5

 .اللتزام بالتعليمات الصادرة عن املؤسسة واملتعلقة بإدارة استمرارية األعمال ؛يتعين على مقدم خدمات املدفوعات

اني        15-6  متطلبات األمن السيبر

 .السيبرانياملؤسسة واملتعلقة بمتطلبات األمن  اللتزام بالتعليمات الصادرة عن ؛يتعين على مقدم خدمات املدفوعات

  اإللكترونيةالنقود  وممررو  الوكالء   15-7

خدمات   منالحصول على خطاب عدم ممانعة املؤسسة قبل تعيين أي وكيل لتقديم أي   ؛على مقدم خدمات املدفوعات)أ( يجب 

 على أن تتضمن التي:  ،املؤسسةخطة عمل وفق ما تحدده  املدفوعات، وتقديم

 ( العدد املتوقع للوكالء ومواقعهم. 1)

( األشخاص املقرر تعيينهم كوكالء، مع إرفاق ما يثبت حصولهم على الوثائق والتراخيص والتصاريح الالزمة من 2)

 املؤسسة أوأي جهة مختصة أخرى ملمارسة أنشطتهم.  

 فوعات للوكالء واإلشراف عليهم. ( السياسات واإلجراءات والضوابط التي تنظم آلية اختيار مقدم خدمات املد3)

  املدفوعات.مع الوكالء املتعلقة بتقديم خدمات  -محل العقد  -( قائمة األنشطة4)

 ( أي معلومات أو أدلة أخرى تطلبها املؤسسة. 5)

خالل تسعة  -محل العقد-ممارسة أنشطته با إذا لم يبدأ الوكيل املعتمد )ب( يعتبر عدم ممانعة املؤسسة على تعيين وكيل ملغي  

 أشهر من تاريخ إصدار املؤسسة لخطاب عدم املمانعة. ويجوز للمؤسسة تمديد الفترة إذا رأت ذلك. 

 ؛ت الذي عينه)ج( يجوز للمؤسسة إلغاء خطاب عدم ممانعتها على تعيين الوكيل في حال مخالفة الوكيل أو مقدم خدمات املدفوعا

 املعمول بها. واللوائح األخرى من متطلبات هذه القواعد أو األنظمة  اأي  

-15املنصوص عليهم في املادة رقم  ممرري  النقود اإللكترونيةدون اإلخالل بمسؤوليات مقدم خدمات املدفوعات تجاه وكالئه و )د( 

مرر اإلشراف على الوكيل أو  - ذلكمالءمة رأت ماإذا في حال -)ه(، يجوز للمؤسسة 7  أو اتخاذ أي إجراء  م 
ً
النقود اإللكترونية مباشرة

  أحكام.من  تنفيذي أو تصحيحي وفًقا لصالحياتها وما تضمنته هذه القواعد 

 
ً

للمادة  وفًقا-لنقود إلكترونية  ممرًراأو  -)أ( 7-15وفًقا للمادة رقم -)ه( يجب على مقدم خدمات املدفوعات في حال تعيينه وكيال

 اللتزام بالتي:  -)ز(15-7
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مرر ( تحمل مسؤولية جميع األفعال وأوجه التقصير الصادرة عن الوكيل أو 1) النقود اإللكترونية بقدر تحمله م 

ملسؤولية األفعال أو أوجه التقصير الصادرة عنه، ويجب أن يتخذ جميع الخطوات الالزمة لضمان اللتزام بأحكام هذه 

 القواعد. 

 ( وضع السياسات واإلجراءات والنظم والضوابط الالزمة واملحافظة على استمراريتها لضمان التي: 2)

وكذلك إداراتهم العليا واألشخاص الذين يتولون وظائف أو  ممرري  النقود اإللكترونيةمة وكالء و ء)أ( مال

 مهام
ً
ا في العتبار املعايير ذات الصلة من متطلبات   ا

ً
ينوا من أجلها )أخذ رقابية ملمارسة األنشطة التي ع 

 التعيين في املناصب القيادية(. 

 األنشطة املتعلقة بتقديم خدمات املدفوعات )ب( تمكن مقدم خدمات املدفوعات من مراقبة 

مرر مع الوكيل أو  -محل العقد  -  النقود اإللكترونية. م 

 وآلية توثيقها ومعالجتها.  ممرري  النقود اإللكترونية)ج( تحديد املخاطر املرتبطة بتعيين الوكالء و 

ممارسة أنشطتهم بكفاءة مع  تدريبات مناسبة لضمان النقود اإللكترونيةوممررو )د( تلقي موظفو الوكالء 

 واألنظمة واللوائح األخرى الصادرة عن املؤسسة. اللتزام بأحكام هذه القواعد 

مرر أي وكيل أو  إنهاء تعيين( 3) أو األنظمة أو اللوائح القواعد نقود إلكترونية يخالف أي متطلب من متطلبات هذه م 

و تمويل اإلرهاب أو الحتيال أو الفساد أو بأي صورة أخرى من املعمول بها، أو يرتكب جريمة متعلقة بغسل األموال أ

 صور سوء السلوك املالي. 

–مرة واحدة سنوًيا  ممرري  النقود اإللكترونية( تقديم تقرير للمؤسسة حول طبيعة ومدى اعتماده على الوكالء و 4)

 أو على فترات زمنية أخرى وفق ما تحدده املؤسسة. -على األقل

 -باإلضافة إلى التصرف بالنيابة عن مقدم خدمات املدفوعات عند تقديم خدمات املدفوعات-تتضمن األحكام الخاصة بالوكالء  )و(  

 مايلي:

إنشاء لكترونية، ولكن ل يجوز له اإلنقود الأو استرداد النقود اإللكترونية بالنيابة عن شركة  تمرير( يجوز للوكيل 1)

 عنها. النقود اإللكترونية بالنيابة

 ( يجب على الوكيل ضمان عدم مخالفة أي حكم من قواعد اإلسناد، في الحالت التي ينطبق عليها ذلك. 2)

( يجب على الوكيل ممارسة األنشطة حسب املرخص له واللتزام باألنظمة واللوائح املعمول بها )حسب األنشطة التي 3)

 تستدعي الحصول على الترخيص ملمارستها(.  

مرر تعيين في رغبت شركة النقود اإللكترونية ماإذا )ز( ل يستلزم الحصول على خطاب عدم ممانعة املؤسسة في حال  نقود م 

 إلكترونية، ولكن يجب عليها اللتزام بالتي: 

مرر من بدء  لا على األق( تقديم خطة أعمال إلى املؤسسة قبل ثالثين يوًما تقويمي  1) على  العمل،في النقود اإللكترونية م 

 أن توضح هذه الخطة: 

 ومواقعهم.  مرري  النقود اإللكترونية)أ( العدد املتوقع مل

نقود إلكترونية، مع إرفاق ما يثبت حصولهم على الوثائق والتراخيص   ممرري  )ب( األشخاص املقرر تعيينهم ك

 والتصاريح الالزمة من املؤسسة أوأي جهة مختصة أخرى ملمارسة أنشطتهم. 

مرري  النقود )ج( السياسات واإلجراءات والضوابط التي تنظم آلية اختيار مقدم خدمات املدفوعات مل

 واإلشراف عليهم.  اإللكترونية

   املدفوعات.املتعلقة بتقديم خدمات  ممرري  النقود اإللكترونيةمع  -محل العقد-)د( قائمة األنشطة 

  )ه( أي معلومات أو أدلة أخرى تطلبها املؤسسة.

مرر ( إشعار املؤسسة بالعقود والتفاقيات املبرمة مع 2) النقود اإللكترونية املعين، وذلك خالل سبعة أيام تقويمية م 

 من إبرامها. 
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 مايلي:  ممرري  النقود اإللكترونية( تتضمن األحكام الخاصة بح)

 استردادها. أو من خالل حسابات النقود اإللكترونية  تمرير النقود اإللكترونية( يجوز له 1)

 لكترونية أو تنفيذ أي خدمة مدفوعات أخرى غير مرخص له بممارستها. اإلنقود ال إنشاء( ل يجوز له 2)

(3 
 
ممارسة األنشطة حسب املرخص له واللتزام باألنظمة واللوائح املعمول بها )حسب األنشطة التي   مرر ( يجب على امل

 تستدعي الحصول على الترخيص ملمارستها(. 

مرر ( يجب على 4)
 
  .ضمان عدم مخالفة أي حكم من قواعد اإلسناد، في الحالت التي ينطبق عليه ذلك امل

 ط)
ً

حسب ما  ممرري  النقود اإللكترونيةعلى موقعها الرسمي يتضمن معلومات الوكالء و  اإلكتروني   ( تتيح املؤسسة للعموم سجال

 .مالءمتهترى 

 اإلسناد  15-8

 قواعد اإلسناد التي تصدرها املؤسسة عند إسناد أي مهمة من مهامه. )أ( يجب على مقدم خدمات املدفوعات اللتزام ب

 خدمات املدفوعات اللتزام بما يلي:  على مقدم)ب( يجب 

 ( الحصول على خطاب عدم ممانعة املؤسسة قبل تنفيذ أي عملية إسناد جوهرية، وفق ما تحدده قواعد اإلسناد. 1)

سندة، بما يتناسب مع طبيعة عملية اإلسناد ونطاقها ومدى ( وضع سياسات وإجراءات ونظم وضوابط إلدا2)
 
رة املهام امل

 تأثيرها وترابطها مع أعمال الشركة. 

 .( التحقق من التزام مقدم خدمات اإلسناد باألنظمة واللوائح املعمول بها، بما في ذلك هذه القواعد 3)

باألنظمة واللوائح املعمول بها، بما في ذلك املتطلبات الواردة في )ج( يتحمل مقدم خدمات املدفوعات املسؤولية عن اللتزام التام 

خرى.حتى في حال إبرامه لتفاقيات إسناد مع أطراف  هذه القواعد 
 
  أ

 واستردادها    )املحافظ اإللكترونية(  إنشاء النقود اإللكترونية  15-9

 عند استالم األموال.  إنشاء النقود اإللكترونية)أ( يجب على شركة النقود اإللكترونية 

 )ب( يحظر على شركة النقود اإللكترونية التي:

 ( منح فوائد مرتبطة بطول الفترة الزمنية التي تحتفظ خاللها الشركة بالنقود اإللكترونية.1)

 أخرى مرتبطة بطول الفترة الزمنية التي تحتفظ خاللها الشركة بالنقود اإللكترونية. منافع( تقديم أي 2)

مرخص أو أي كيان -( عرض تسهيالت بالسحب على املكشوف للعميل، ويستثنى من ذلك الشراكة مع بنك مرخص 3)

، بشرط حصول ليقدم البنك املرخص أو الكيان املرخص تسهيالت بالسحب على املكشوف -عليه املؤسسة توافق

 شركة النقود اإللكترونية على موافقة املؤسسة املسبقة. 

 ( استخدام أي من األموال املحمية ألي أغراض أخرى، بما في ذلك اإلقراض. 4)

رد القيمة النقدية للنقود اإللكترونية املحتفظ بها بناًء على طلب مستخدم خدمات   ؛)ج( يجب على شركة النقود اإللكترونية

 ات في أي وقت وفًقا لقيمتها السمية.املدفوع

التأكد من أن العقد املبرم بينها وبين مستخدم خدمات املدفوعات ينص على نحٍو صريٍح  ؛)د( يجب على شركة النقود اإللكترونية

 وواضٍح على شروط السترداد، بما في ذلك أي رسوم مطبقة.

 الفعلية التي تتحملها شركة النقود اإللكترونية. )ه( يجب أن تكون رسوم السترداد متناسبة مع التكاليف 

رد القيمة النقدية اإلجمالية املتبقية من النقود اإللكترونية التي يحتفظ بها مستخدم  ؛)و( يجب على شركة النقود اإللكترونية

تجاوز فيها رسوم السترداد مبلغ . وفي الحالت التي توبين املستخدم  بينها العقدخدمات املدفوعات خالل سنة واحدة من تاريخ إنهاء  

 بحيث تصبح عائدات عملية السترداد صفر -الرصيد املتبقي للنقود اإللكترونية 
ً
يجوز لشركة النقود اإللكترونية التوقف عن  -ا

 تطبيق إجراءات حماية األموال وحفظها. 

ن لحامل النقود اإللكترونية كيف تم استهالك الرصيد بسبب رسوم السترداد.   
 )ز( يجب على شركة النقود اإللكترونية أن تبي 



39 
 

 خدمات الشبكة املحدودة        15-10

حال إشعار املؤسسة فوًرا في  ؛)أ( يجب على مقدم خدمات املدفوعات أو أي شخص يجري عمليات مدفوعات محدودة الشبكة

أن يتضمن اإلشعار  متتالًيا، علىا ريال سعودي خالل فترة اثني عشر شهًرا تقويمي   5,000,000مجموع قيمة هذه العمليات  تجاوز 

 وصًفا للخدمات التي يقدمها وأسباب تصنيفه لها كعمليات مدفوعات محدودة الشبكة. 

شار إليها في املادة رقم )ب( ل تتضمن فترة الثني عشر شهًرا 
 
بموجب أحكام  )أ( أي فترة زمنية سبق تقديم إشعار بشأنها 10-15امل

 هذه املادة. 

وفق املدة والنموذج الذي تحدده املؤسسة وذلك بعد نهاية   15عليها في املادة رقم    واملعلومات املنصوص)ج( يجب تقديم اإلشعارات  

شار إليها في املادة 
 
 )أ(.  10-15الفترة امل

بالتقدم لطلب ترخيص املؤسسة وفًقا للمادة رقم   10-15)د( يجوز للمؤسسة إلزام الشخص الذي تنطبق عليه أحكام املادة رقم 

 ذلك. مالءمة رأت ماإذا ، في حال 6

  )املحافظ اإللكترونية(  أنشطة شركات النقود اإللكترونية       15-11

دون إشعار املؤسسة أو  إنشاء النقود اإللكترونيةتقديم خدمات املدفوعات املرتبطة ب ؛اإللكترونية)أ( يجوز لشركة النقود 

 الحصول على موافقتها. 

، ويشمل ذلك إشعار 17-6ملؤسسة بأي تغيير على أنشطتها وفًقا للمادة رقم اإشعار  ؛)ب( يجب على شركة النقود اإللكترونية

 . إنشاء النقود اإللكترونيةب املدفوعات غير املرتبطةخدمات  املؤسسة قبل تقديم

إنشاء النقود )ج( يجب على شركة النقود اإللكترونية في حال إنشاء حساب مدفوعات لعمليات املدفوعات غير املرتبطة ب

 على األغراض التي أنش ئ لها. حساب ال اقتصار استخدام هذا؛ اإللكترونية

 التصفية واإلفالس       15-12

ا أو ا أو كلي  الحصول على خطاب عدم ممانعة املؤسسة قبل إغالق أنشطته التجارية جزئي   ؛يجب على مقدم خدمات املدفوعات )أ(

يحق للمؤسسة الطلب من مقدم خدمات املدفوعات تقديم أي معلومات أو و القيام بأي إجراء من إجراءات التصفية أو اإلفالس. 

 وثائق بهذا الخصوص. 

لنظام  ؛مقدم خدمات املدفوعات الذي يدخل في إجراءات التصفية أو في أي إجراء من إجراءات اإلفالس األخرى )ب( يخضع 

 اإلفالس املعمول به في اململكة. 

 املدفوعات  إلى حسابات الدخول   16

 مسؤوليات مقدم خدمة حساب املدفوعات   16-1

بما فيهم مقدم خدمة إنشاء املدفوعات  –مات املدفوعات لجميع مقدمي خد  دفوعات)أ( يجب أن يمنح مقدم خدمة حساب امل

إمكانية الوصول إلى حسابات املدفوعات وفق معايير موضوعية متناسبة وغير تمييزية وعلى  -ومقدم خدمات معلومات الحساب

 تقديم خدماتهم بكفاءة وسالسة. بالنحو الذي يسمح لهم 

 دافع اللتزام بما يلي: )ب( يجب على مقدم خدمة حساب املدفوعات الخاص بال

( التصال بمقدم خدمة إنشاء املدفوعات ومقدم خدمات معلومات الحساب ونقل املعلومات إليهما بصورة آمنة، 1)

شار إليها في املادة رقم لوفًقا 
 
 . 6-15لتعليمات الصادرة عن املؤسسة واملتعلقة باألمن السيبراني امل

 ( وضع اإلجراءات الالزمة لضمان مصادقة وتصريح الدافع على جميع أوامر املدفوعات والطلبات التي يصدرها. 2)

 ( ضمان موافقة الدافع على أي رسوم مطبقة على عملية املدفوعات.  3)

 ( في حال تعامل مقدم خدمة حساب املدفوعات مع مقدم خدمة إنشاء املدفوعات:  4)
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إتاحة أو تزويد مقدم خدمة إنشاء ؛ الخاص بالدافع )أ( يجب على مقدم خدمة حساب املدفوعات

 بعد تلقي أ -املدفوعات 
ً
بجميع املعلومات املتاحة له واملتعلقة بإنشاء عملية  -مر املدفوعات منه وامباشرة

 املدفوعات وتنفيذها .  

مر  وان مقدم خدمة إنشاء املدفوعات وأة عمر املدفوعات الصادر وا)ب( توحيد إجراءات التعامل مع أ

ستلم
 
 من الدافع.   ةاملدفوعات امل

ً
 مباشرة

  .ةاملحدد ملدة الزمنيةمر املدفوعات وفق اوا)ج( الستجابة أل 

 ( في حال تعامل مقدم خدمة حساب املدفوعات مع مقدم خدمة معلومات الحساب:   5)

مقدم خدمة معلومات الحساب وطلب البيانات   عن)أ( توحيد إجراءات التعامل مع طلب البيانات الصادر 

 من الدافع.
ً
ستلم مباشرة

 
 امل

 )ب( الستجابة لطلبات البيانات وفق الوقت املحدد.

قبل اللتزام  معه ( عدم مطالبة مقدم خدمة إنشاء املدفوعات ومقدم خدمات معلومات الحساب بإبرام عقد تجاري 6)

 .1-16باملتطلبات الواردة في هذه املادة 

إلى   خدمة إنشاء املدفوعاتمقدم الحساب أو  مقدم خدمة معلومات وصول رفض  ؛)ج( يجوز ملقدم خدمة حساب املدفوعات

 لا بناًء على مبررات مقبولة وأسباب مثبتة رسمي   ؛املدفوعاتحساب 
ً
إنشاء عمليات  أو لحالت املرتبطة بطلبات الوصول وفقا

 . وفي هذه الحالت، يجب على مقدم خدمة حساب املدفوعات اللتزام بالتي: المدفوعات غير مصرح بها أو عن طريق الحتي

 ( إبالغ مقدم خدمة معلومات الحساب أو مقدم خدمة إنشاء املدفوعات بالحادثة وأسباب رفض الوصول. 1)

 وأسباب اتخاذ أي إجراء بشأنها. ( إشعار املؤسسة فوًرا بالحادثة وفق الطريقة التي تحددها املؤسسة، وبيان تفاصيلها  2)

)ج(، يجب على مقدم خدمة حساب املدفوعات إعادة السماح    1-16رفض وفًقا ألحكام املادة  الت  ار( في حال زوال مبر  3)

  .إلى الحسابملقدم خدمات معلومات الحساب أو مقدم خدمة إنشاء املدفوعات بالوصول 

 ومقدم خدمات معلومات الحساب   عاتدفو امل  إنشاء أوامر   خدماتمسؤوليات مقدم    16-2

 ٍ
الحصول على موافقة مستخدم خدمات   ؛من مقدم خدمة إنشاء املدفوعات ومقدم خدمات معلومات الحساب )أ( يجب على كل 

 له.  ااتهماملدفوعات قبل تقديم خدم

 ٍ
 اللتزام بما يلي: الحساب؛  من مقدم خدمة إنشاء املدفوعات ومقدم خدمات معلومات )ب( يجب على كل 

جرى مع مقدم خدمة حساب املدفوعات وأي أطراف أخرى 1) ( إجراء التصالت بصورة آمنة لكل عملية مدفوعات ت 

شار إلي ؛ذات صلة
 
 . 6-15ها في املادة وفًقا للتعليمات الصادرة عن املؤسسة واملتعلقة باألمن السيبراني امل

بل أطراف  الشخص ياألمان  سمات( تأمين 2) الخاصة بمستخدم خدمات املدفوعات وعدم تمكين الوصول إليها من ق 

ر  صد   هذه الوثائق.  ةأخرى غير م 

( عدم تخزين بيانات العمالء أو تمكين الوصول إليها أو معالجتها إل لغرض تقديم خدمة يطلبها العميل على نحٍو 3)

 ووفًقا لشروط ترخيص مقدم خدمات املدفوعات الخاص به.  ،ريٍح ص

بموجب موافقة صريحة من ( عدم اإلفصاح عن أي معلومات تتعلق بمستخدم خدمات املدفوعات ألي شخص، إل 4)

 املؤسسة أو أي جهة أخرى مختصة في اململكة. عن للتزام بأحكام األنظمة واللوائح الصادرة غرض ال الدافع أو

  ؛املدفوعات أوامر)ج( يجب على مقدم خدمة إنشاء 
 

 يغير في عدم الحتفاظ بأموال مستخدم خدمات املدفوعات في أي وقت، وأل

 . عمليةخر للآقيمة عملية املدفوعات أو املدفوع له أو أي عنصر  ؛عناصر عملية املدفوعات بما في ذلك
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 التدقيق   17

   خارجي  حساباتمراجع  تعيين    17-1

واحدة على مرة  الحسابات    لتدقيق  ،17وفًقا للمادة  خارجي  وعلى نفقته الخاصة مراجع حسابات    مقدم خدمات املدفوعاتن  عي  )أ( ي  

 .سنوًيااألقل 

 من قبل الجهات املختصة في اململكة، كما يجب ضمان عدم وجود تضارب )ب( 
ً
يجب أن يكون مراجع الحسابات الخارجي معتمدا

 في املصالح مع مقدم خدمات املدفوعات.  

مقدم خدمات املدفوعات  في حال توقف مراجع الحسابات الخارجي عن أداء مهامه ملقدم خدمات املدفوعات، فيجب على )ج( 

   في أقرب وقت ممكن. 17آخر وفًقا ألحكام هذه املادة  خارجي مراجع حساباتتعيين 

 مراجع الحسابات الخارجي  شروط تعيين   17-2

 لآلتيالحد األدنى من شروط تعيين مراجع الحسابات الخارجي  استيفاءيجب على مقدم خدمات املدفوعات ضمان  ( أ)
ً
 : ، وفقا

عين فيها مراجع  املالية القوائم املالية أو القوائم  تدقيق( 1) املجمعة ملقدم خدمات املدفوعات للسنة املالية التي ي 

جلس املالصادرة عن  املحاسبيةعايير املاملحاسبية املعتمدة في اململكة، أو للمعايير فًقا الحسابات الخارجي، وذلك و 

  .املؤسسةتحددها عايير املحاسبة، أو أي معايير محاسبية أخرى الدولي مل

مراجعة  بشكل مستقل عن املدفوعات، مقدم خدمات املقدمة من قبل املدفوعاتخدمات  عمليات مراجعة( 2)

 خدمات املدفوعات. برتبطة امل ألنشطة غير ا

بالشكل الذي تحدده  خدمات املدفوعاتلكل من نفصلة م حاسبية ممعلومات  يشمللمؤسسة ل( تقديم تقرير 3)

 للطار الزمني املحدد
ً
 . املؤسسة ووفقا

 ، بما في ذلك: الحسابات الخارجيإلى مراجع لتعيين اتطلبات ماملزيد من  إضافة)ب( يجوز للمؤسسة 

 ملا تحدد( تقديم أي معلومات إضافية 1)
ً
 .املؤسسة همتعلقة باملراجعة وفقا

 . قدم خدمات املدفوعاتاملراجعة مل( توسيع نطاق 2)

 . باملراجعةفيما يتعلق  املؤسسة ( إجراء أي فحص آخر تطلبه3)

 آخر.   مراجعوتعيين جع الحسابات الخارجي مرابإقالة  مقدم خدمات املدفوعات تلزمفي أي وقت أن  )ج( يجوز للمؤسسة

 ت  يجب أن )د( 
 
املالية أو القوائم بامليزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر أو  2-17هذه املادة ة وفًقا ألحكام تقارير املعد  الق رف

خالل التقارير إلى املؤسسة بالشكل و ن عليه تقديم نسخ من هذه ، الذي يتعي  قدم خدمات املدفوعاتملاملجمعة املالية القوائم 

 تحددهما املؤسسة. الفترة الزمنية التي 

 اللتزامعدم  حالت  عن  الخارجي    الحسابات  إفصاح مراجع  17-3

من  في أي  بإبالغ املؤسسة على الفور تعيينه الخارجي ضمن شروط  مراجع الحساباتعلى مقدم خدمات املدفوعات أن يلزم )أ( 

 الحالت التالية: 

أو اللوائح األنظمة أو غيرها من هذه القواعد  أي حكم من أحكاممقدم خدمات املدفوعات خالف ماإذا في حال ( 1)

 .املعمول بها الصادرة عن املؤسسة

 .حتيال أو خيانة األمانةكال جريمة جنائية  مقدم خدمات املدفوعات ارتكبماإذا في حال ( 2)

 الحد األدنى من رأس املال  خسائر أدت إلى عدم استيفاء متطلباتتكبد مقدم خدمات املدفوعات ماإذا في حال ( 3)

 .7املنصوص عليها في املادة 

مقدم خدمات أي مخالفات لها أثر أو قد يكون لها أثر مادي على حسابات في حال قيام مقدم خدمات املدفوعات ب( 4)

 .لعمالئه  دفوعاتاملمن خدمات  خدمة  في تقديم أي   جوهري عطل  ، بما في ذلك أي مخالفة تسببت في حدوث  املدفوعات 

 مقدم خدمات املدفوعات  أن أصول  من  على التأكد    الخارجيمراجع الحسابات  عدم قدرة  في حال  (  5)
 
رخص له تتجاوز امل

 عمول به في اململكة. مآخر مالءمة مالية اختبار  أي أو استيفاء ،هالتزامات

 ل الخارجي مراجع الحساباتمن قبل  )ب( ل يعتبر التقرير املقدم
ً
 ألي من قيود اإلفصاح املفروضة في )أ(  3-17 لمادةوفقا

ً
مخالفا

أي من موظفيه  وأالخارجي  مراجع الحساباتل يتحمل و  ،شروط العقودعليها في  أو املنصوصها، األنظمة واللوائح املعمول ب
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إهمال كنتيجة مترتبة على اإلفصاح، وذلك شريطة أن يفصح مسؤولية الخسائر التي قد تنشأ عن اإلفصاح أو عن أي فعل أو 

  :التيالخارجي أو موظفوه بحسن نية للمؤسسة عن  مراجع الحسابات

  (.)أ 3-17 املادةاملذكورة في الحالت عرفة أو الشتباه في أي من امل( 1)

 أخرى تستند إليها تلك املعرفة أو الشك. حالت ( أي معلومات أو أي 2)

  مراجع الحسابات الخارجيلزم أن ي   مقدم خدمات املدفوعاتيجب على )ج( 
 
عن اإلفصاح بعدم  17هذه املادة عين وفًقا ألحكام امل

 للمأي معلومات يتوصل إليها أثناء قيامه بواجباته ألي شخص آخر 
 

الحالت التي تستدعي  ستثناءاب ،لمؤسسةلأو  ذاته قدمإل

 إجراءات قانونية مدنية أو جنائية أخرى.  أو بموجباإلفصاح بموجب أحكام هذه القواعد 

 من أداء واجباته مراجع الحسابات الخارجي  منع    17-4

 : التاليةاملمارسات أحد ب قصد ب قاموا ممن أو أي من موظفيه مقدم خدمات املدفوعاتيعتبر )أ( 

 .التدقيق اتو تأخير أو إعاقة إجراءأ( منع 1)

  .مقدم خدمات املدفوعات بأعمال املتعلقة ستندات املسجالت أو المتلكات أو من املو إخفاء أو تغيير أي أ( تدمير 2)

 .اململكةخارج  أو يمتلكه أو يخضع لسيطرته إلى    مقدم خدمات املدفوعات( إرسال أي سجل أو مستند أو أصل يخص  3)

 لهذه القواعد. تآمر مع أي شخص آخر للقيام بأي فعل من هذا القبيل، الأو 
ً
 مخالفا

واألفراد  مقدم خدمات املدفوعات)أ(، فعلى  4-17املادة موظفيه خالف مقدم خدمات املدفوعات أو أي من ماإذا في حال  )ب(

 بقصد.املادة هذه  نتهاك أحكاماعدم مسؤولية إثبات  املعنيين

 اإلشراف   18

 النهج القائم على املخاطر      18-1

 منها وذلك ؛في اإلشراف على قطاع املدفوعات في اململكةتعتمد املؤسسة نهًجا قائًما على املخاطر )أ( 
ً
ي مقدمالتزام لضمان  سعيا

باإلضافة ، املدفوعات الفرديةسلوك مقدمي خدمات مع مراعاة  واللوائح املعمول بها،واألنظمة  بهذه القواعد  املدفوعاتخدمات 

 . ممارسات السوق في قطاع املدفوعات على نطاق أوسع إلى

املدفوعات حتفاظ مقدمي خدمات الضمان القواعد ه هذ مقدمي خدمات املدفوعات بالتزام )ب( تهدف املؤسسة إلى اإلشراف على 

 لالبتكار وريادة األعمال.  مناسبة إلدارة املخاطر مع إتاحة مجال كاٍف  بضوابط

اقبة والتقييم       18-2  املر

 ، تقييم املخاطرتقارير و  عملياتالتقارير طلب التقارير املالية و وذلك ببالفحص املكتبي أن تقوم  ؛في أي وقت )أ( يجوز للمؤسسة

 راه ضرورًيا. ت، على النحو الذي امليدانييجوز لها القيام بالفحص وكذلك 

أي بيانات مخزنة في  أو هأو سجالتالرئيس ي الوصول إلى مقره صالحية املؤسسة  منح ؛مقدم خدمات املدفوعات يجب على)ب( 

 .اإلشرافيالتعاون مع املؤسسة  في أداء دورها  بناًء على طلب املؤسسة، وة لكترونياإل األجهزة

 أو بدونه. من املؤسسة  إشعار مسبقيداني بموجب الفحص امل)ج( يجوز للمؤسسة القيام بزيارات 

على مقدمي خدمات املدفوعات الذين ثبت تقصيرهم والذي من املمكن أن يؤثر   يجوز للمؤسسة تطبيق دورها اإلشرافي املكثف)د(  

قاعدة و ، ملقدم خدمات املدفوعات الحصة السوقيةبعض املعايير كتأخذ املؤسسة في العتبار  املصلحة العامة.في ذلك التقصير 

 .صلة تحدده املؤسسةذي خر آحجم العمليات وأي معيار و العمالء، 

 التقارير   18-3

 .وفق ماتحدده املؤسسة ،تزويد املؤسسة بتقارير دورية ؛خدمات املدفوعات مقدم يجب على)أ( 

يجوز  كما. مقدم خدمات املدفوعات قبل)ب( يجوز للمؤسسة تعديل قائمة ومحتويات وتواتر التقارير املطلوب تقديمها من 

تعيين مدقق خارجي ملراجعة أجزاء محددة من عملياته وتقديم تقرير مباشر  ؛مقدم خدمات املدفوعاتللمؤسسة أن تطلب من 

 إلى املؤسسة على النحو الذي تحدده. 
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 واإلجراءات التصحيحية   التنفيذ  18-4

للمؤسسة التحقيق لتقييم وتحديد املخالفات والنتهاكات في حال اشتباه مقدم خدمات املدفوعات بمخالفة هذه القواعد   يجوز   )أ(

 أو أي من األنظمة واللوائح ذات العالقة.  

أو  بشأن العقوباتقرار أي قبل اتخاذ يجوز للمؤسسة طلب مبررات وتوضيحات من مقدم خدمات املدفوعات ألي مخالفة، )ب( 

 املخالف.  مقدم خدمات املدفوعاتجراءات ضد اإل 

ملتزم غير  مقدم خدمات املدفوعاتأن  ثبتماإذا يجوز للمؤسسة اتخاذ إجراءات تصحيحية أو فرض عقوبات، في حال )ج( 

 عمول بها. امللوائح الوانين أو قبال

شعر)د( 
 
، باإلضافة إلى األسباب التي دعت املؤسسة بأي إجراءات تصحيحية أو عقوباتاملدفوعات  مقدم خدمات املؤسسة  ت

 . اتاإلجراء ههذ  مثل لتخاذ

ويجوز للمؤسسة اتخاذ  .بهاخدمات املدفوعات  لتزام مقدماحددة من قبلها لضمان تتابع املؤسسة اإلجراءات التصحيحية امل)هـ( 

  ه بها. لتزاماثبوت عدم  ة أخرى أو عقوبات في حاليإجراءات تصحيح

السياسات  ، بما يتوافق مع كل حالةاإلجراءات والعقوبات التصحيحية بشفافية وبطريقة تتناسب مع مع املؤسسة تتعامل )و( 

 تراعي املؤسسة عند اتخاذ اإلجراءات التصحيحية :حيث  .املعمول بها

 يخضع للجراء. أو أي شخص  مقدم خدمات املدفوعات( تغيير سلوك 1)

 ( ردع النتهاكات في املستقبل.  2)

 . لتزامالأو الستفادة من عدم  ةسب ماليا( القضاء على أي مك3)

 . اللتزامعن عدم الناتج ( عالج الضرر 4)

 للصالحيات املمنوحة لها ؛ة والعقوبات املناسبة لكل حالة على حدةياملؤسسة اإلجراءات التصحيحتفرض )ز( 
ً
مع عدم ، وفقا

 تشمل هذه اإلجراءات ما يلي: و  املعمول بها،األخرى بموجب القوانين واللوائح بصالحياتها اإلخالل 

  .اإلنذار( 1)

  .شخص بتقديم خطة عمل تصحيحيةال( مطالبة 2)

  .شخص على نفقتهال( نشر بيان ضد 3)

  .لعمالء وفًقا لصالحيات املؤسسةا بتعويضمر أوامالية أو  ات( فرض غرام 4)

 املوضحةالعمالء  عمليات حدود  قيود على ، التي قد تشمل فرضمقدم خدمات املدفوعات( تقييد شروط ترخيص 5)

  .النقود اإللكترونية اتشركلالقائمة إجمالي النقود اإللكترونية  على عدد العمالء أو قيود علىو ، 2-15في املادة 

ملقدم خدمات املسموح  املدفوعاتأو أكثر من خدمات  ةواحد تعليق أو  ،مقدم خدمات املدفوعات( تعليق ترخيص 6)

  .بموجب هذا الترخيص، أو تعديل نطاق أو شروط الترخيصاملدفوعات بمزاولتها 

 .  مقدم خدمات املدفوعات( إلغاء ترخيص 7)

 إذا رأت ضرور  املختصةإجراءات في املحكمة تتخذ )ح( يجوز للمؤسسة أن 
ً
 .  لذلكة

 النزاعات 19

 باملدفوعات تسوية املنازعات واملخالفات املتعلقة      19-1

عنى بلجنة للمؤسسة إنشاء )أ( 
 
املدفوعات  خدماتي مقدموكذلك بين  املدفوعات،خدمات  يمقدمتقييم وتسوية النزاعات بين ت

 لآلتياملدفوعاتأنظمة ومشغلي 
ً
 : ، وتكون النزاعات املقدمة للجنة وفقا

)ب( أو  فقرة 2-19 للمادةوفًقا  املدفوعاتبل مقدم خدمات املدفوعات أو مشغل أنظمة من ق  املقدمة النزاعات  (1)

   .)ب(فقرة  3-19 املادة

  بناًء على تقييمها  إصدار قرارات كما يجوز لها .للمادتينوفًقا يجوز للجنة التحقق من النزاعات املصعدة لها وتقييمها وتسويتها )ب(  

تخاذ مقدمي خدمات املدفوعات أو موظفي مشغلي أنظمة املدفوعات ل موظفيأو  املعنييناملؤسسة  موظفيوتوجيه  ،للنزاعات

 إجراءات محددة بناًء على نتائج التحقيق. 
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يكون أحد ل يجوز أن و املؤسسة يتمتعون باملعرفة والخبرات ذات الصلة.  بلق   يتم تعيينهم مناللجنة من أعضاء تتشكل )ج( 

  اءعضاأل 
ً
 .  دفوعاتامل ةنظمأ يأو مشغل خدمات املدفوعات يمقدم من الترخيص أو اإلشراف على أيعن بصورة شخصية مسؤول

 .لتزام بإجراءاتها املتبعةوال بقرارات املؤسسة إلى لجنة املنازعات املصرفيةمن النزاعات املتعلقة إحالة أي  ؛للمؤسسة )د( يجوز 

 املدفوعات    خدماتي  مقدمالنزاعات بين    19-2

 النزاع فيما، ينبغي لألطراف املعنية إجراء جميع املحاولت املعقولة لحل خدمات املدفوعات  يمقدم)أ( في حالة حدوث نزاعات بين 

 يمكن تقديم هذه املسألة للمؤسسة للفصل فيها. الخالفات، عندهالم يتمكنوا فيها من حل هذه . وفي الحالت التي بينهم

، في حال رغبته في)ب( 
ً
 تصعيد النزاع للمؤسسة.  يجب على مقدم خدمات املدفوعات إخطار املؤسسة كتابيا

 للخطوات التالية:وتقييمه للمؤسسة التحقق من النزاع  يجوز )ج( 
ً
   وفقا

 .( إجراء مقابالت شخصية مع األطراف املعنية1)

 . تحكيم املناقشات املنعقدة بين األطراف املعنية( 2)

وأي من الجوانب األخرى املدفوعات  مقدم خدماتوالضوابط الخاصة بواألنظمة ( تقييم السياسات واإلجراءات 3)

 ذات العالقة. 

 تخطر املؤسسة جميع األطراف املعنية بقرار النزاع.)د( 

 أنظمة املدفوعات   النزاعات مع مشغلي    19-3

ينبغي لجميع األطراف إجراء جميع املحاولت ؛ املدفوعات ةنظمأ يمشغلو  بين مقدمي خدمات املدفوعاتحدوث نزاعات  عند )أ( 

.  في حال مناسبتها   -كأساس لذلك  والسياسات التشغيلية ألنظمة املدفوعاتقواعد  ال، معتمدين على  فيما بينهماملعقولة لحل النزاع  

أن أو أعتقد ب ،لم يتمكن األطراف من حل النزاع ماإذا حالفي تصعيد هذا النزاع للمؤسسة  ؛يجوز ملقدم خدمات املدفوعاتو 

 قد خالف حكم املدفوعات أنظمةمشغل 
ً
 .  ةن املؤسسعالصادرة  املتعلقة بأنظمة املدفوعات حكاماأل من  ا

تصعيد النزاع ضد مشغل أنظمة املدفوعات   حال رغبته في فيكتابًيا، يجب على مقدم خدمات املدفوعات إخطار املؤسسة )ب( 

 . للمؤسسة

 للخطوات التالية:وتقييمه التحقق من النزاع  ؛للمؤسسة يجوز )ج( 
ً
  وفقا

 .( إجراء مقابالت شخصية مع األطراف املعنية1)

 . املنعقدة بين األطراف املعنية( تحكيم املناقشات 2)

  املدفوعات  أنظمةأو مشغل املدفوعات مقدم خدمات والضوابط الخاصة بواألنظمة ( تقييم السياسات واإلجراءات 3)

  ذات العالقة.  األخرى  الجوانبأي من و 

 بقرار النزاع. جميع األطراف املعنية تخطر املؤسسة)د( 
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